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Plano de Contingência
REGISTRO
Nº 48, 50

NOME
Isolado do Rio Cautário e Isolados do Rio
Muqui

DSEI

DSEI ENTORNO

REFERÊNCIA
Nº 48, 50

Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto
Velho/RO

POLO BASE
Polo-Base de Ji-Paraná/RO

1.

POLO BASE ENTORNO
Polo-Base de Ji-Paraná/RO e Alta D’Oeste/RO

INTRODUÇÃO

O Presente plano apresenta o Plano de Contingencia referente aos indígenas isolados, que
atualmente habitam as terras indígenas Uru- Eu-Wau-Wau e Massaco, territórios assistidos pelo Distrito
Sanitário Especial Indígena de Porto Velho-RO (DSEI/PVH) e pela Frente de Proteção Etnoambiental
Guaporé e Uru Eu Wau Wau.
Desta forma, o presente plano de contingencia tem como principal objetivo mitigar os efeitos
negativos à saúde dos povos ou grupos indígenas em processo de contato com não indígenas e
indígenas em contato permanente no Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho, localizado no
estado do Rondônia. Contudo, para elaboração deste Plano de Contingencia específico para Povos
Indígenas Isolados Uru Eu Wau Wau e Massaco considerou-se sobretudo: os aspectos relacionados à
vulnerabilidade epidemiológica, a rede de atenção diferenciada à saúde, inerente à atuação em
contexto intercultural, e a influencia de aspectos socioculturais no fluxo de referencia ao Sistema Único
de Saúde (SUS).

 Povos Indígenas Isolados são aqueles povos ou mesmo segmentos de povos que, sob a
perspectiva do Estado Brasileiro, não mantém contatos intensos e/ou constantes com a população
majoritária, evitando contatos com pessoas exógenas a seu coletivo,

 Povos Indígenas de Recente Contato são aqueles que mantêm relações de contato ocasional,
intermitente ou permanente com segmentos da sociedade nacional, com reduzido conhecimento dos
códigos ou incorporação dos usos e costumes da sociedade envolvente, e que conservam significativa
autonomia sociocultural.

Os Planos de Contingência são documentos elaborados para prevenção de eventos adversos e
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mitigação dos seus impactos, orientando respostas rápidas e definindo seus responsáveis.
Historicamente, o contato entre grupos de Povos Indígenas Isolados (PII) com não indígenas ou
com indígenas em contato permanente foi responsável por deflagrar processos epidemicos com elevada
mortalidade. 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. CARACTERIZAÇÃO DO DSEI

O Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, é a unidade gestora descentralizada do Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena – SasiSUS. Trata-se de um modelo de organização de serviço orientado para
um espaço etno- cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, que
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção
à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias, e desenvolvendo
atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com o Controle Social.
A abrangência da área territorial e de atuação do DSEI/PVH corresponde às terras indígenas
localizadas no Sul do Amazonas; noroeste do Mato Grosso; Norte, Centro-Oeste e Noroeste de
Rondônia perfazendo um território de aproximadamente 5 milhões de hectáres que abrangem 18
municípios nos três Estados (Amazonas, Mato Grosso e Rondônia).
A área está habitada por aproximadamente 65 povos de diferentes culturas, em níveis variados de
contato com a sociedade, totalizando uma população de 10.855 (Dez mil oitocentos e cinquenta e cinco
indígenas aldeiados, distribuídos em 190 (cento e noventa) aldeias, com acesso que utiliza os meios
terrestre e fluvial para as 24 (vinte e quatro) terras indígenas, divididos em 2.085 famílias, pertencentes
a 55 etnias.
Este Distrito tem sua sede no município de Porto Velho, contando com 19 (dezenove) Equipes
Multidisciplinares de Saúde indígena - EMSI, e 26 Unidades Básicas de Saúde Indígena – UBSI. Está
organizado por Polos Bases, tendo assim 05 Polos Base (Alta Floresta do Oeste/RO, Guajará-Mirim/RO,
Humaitá/AM, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO e 01 sub polo Jaru/RO), dispondo de 4 CASAIs, sendo 03 em
prédios próprios e 03 em prédios alugados, localizados nos 06 municípios dos Pólos Bases e são as casas
de apoio quando os indígenas necessitam de atendimentos de complementares da atenção básica pelos
Municípios ou mesmo quando encaminhados para a média e alta complexidade, tanto nos Municípios e
Estado.
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POLOS BASE
ALTA FLORESTA D’OESTE/RO

MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA
Alta Floresta do Oeste/RO
Guajará Mirim/RO

GUAJARÁ-MIRIM/RO

Nova Mamoré/RO
Ji-Paraná/RO
Rondolândia/MT
Governador Jorge Teixeira/RO
Jaru/RO
Seringueiras/RO

JI-PARANÁ/RO - JARU/RO

Costa Marques/RO
São Miguel do Guaporé/RO
São Francisco do Guaporé/RO
Mirante da Serra/RO
Novo Aripuanã/AM
Humaitá/AM
Manicoré/AM

HUMAITÁ/AM

Canutama/AM
Novo Aripuanã/AM
Porto Velho/RO

PORTO VELHO/RO
TOTAL DO DSEI

Candeias do Jamari/RO
18

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas de todo o país é o suporte para a implementação do
subsistema de saúde indígena, uma superestrutura que além de ser um condutor de direitos e cidadania
aos povos indígenas, é também, o canal de comunicação com estados e municípios, sendo estes os
produtores desses direitos, através da acessibilidade nas redes de atenção da atenção primária, média e
alta complexidade.
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Fonte: SESI/Ministério da Saúde, ID: 0016017820.

Fonte: SESI/Ministério da Saúde, Id: 0016017820.
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Nº UBSI

POLO BASE

POPULAÇ

NÚMERO

ÃO

DE ALDEIAS

NÚMERO
DE
FAMÍLIAS

ACESSO
FLUVIAL

ACESSO
TERREST
RE

NÚMERO
DE EQUIPES

Unidade
Básica de
Saúde
Indígena

ALTA FLORESTA

949

41

229

18

23

3

5

JI-PARANÁ/RO

2214

54

411

3

51

4

6

Sub polo JARU/RO

334

9

84

1

8

1

5

GUAJARÁ- MIRIM/RO

5650

52

983

36

16

8

5

PORTO VELHO/RO

339

8

105

1

7

1

2

HUMAITÁ

1369

26

273

6

20

4

2

10.855

190

2.085

65

125

21

25

D'OESTE/RO

TOTAL

Fonte: SIASI 4.0 em 29/07/2020 (Dados Sujeito a alterações, conforme qualificação do SIASI).

3. 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 Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho, localizado no estado do Rondônia.

4. 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 em função de doenças infecciosas corriqueiras, como
doenças respiratórias, diarreicas, doenças imunopreveníveis, entre outras. 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,
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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.

5. OBJETIVOS
5.1 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 Porto Velho e da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), por meio Frente de Proteção Etnoambiental Cautário e Massaco, bem como orientar e/ou
sensibilizar os 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.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Gerar informações relevantes e definir níveis de alerta que orientem possíveis intervenções na
saúde dos povos indígenas isolados em situação de contato;
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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;



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;

6. NÍVEIS DE ATUAÇÃO

A aplicação do Plano de Contingência para quebra de isolamento entre grupos indígenas deve ser
realizada por meio de atividades específicas a serem implementadas no Pré-Contato e no Contato.

6.1 PRÉ-CONTATO

Considera-se em situação de pré-contato, quando um determinado grupo indígena isolado
demonstra sinais que evidenciam a possibilidade de aproximação ou mesmo de um contato iminente.
Neste caso, as informações decorrentes do monitoramento dos registros/evidências dos PII são
essenciais para os preparativos e alerta junto a seus profissionais e reforço das ações de prevenção com
as populações do entorno.

6.1.1

AVALIAÇÃO DE RISCO PRÉ-CONTATO

Relato de avistamento dos

1

–

Relatos

Indígenas Isolados

confirmados

não

2- Relatos confirmados

3 – Relatos confirmados
com alta vulnerabilidade
dos isolados

Proximidade dos Indígenas

2

–

Proximidade

Isolados com a população

comprovada

do entorno (Peso 2)

interações

constantes

interações

constantes

interações

(vestígios,

habitações,

(vestígios,

habitações,

hostilidade ou presença de

sem

avistamentos, etc)

4

–

Proximidade

comprovada

com

avistamentos, etc)

6

–

comprovada

doenças
entorno

8

Proximidade
com
constantes

contagiosas

e

no

Demanda de contato pelos

1

ex-corresidentes

preocupação

e/ou

–

Desconforto

dos

e
com

indígenas

2 – Demanda de contato

3

apresentado

concretização unilateral do

pelos

afins e/ou inimigos do

aparição

parentes/inimigos

grupo isolado

isolados

Atuação do Estado no

1

trabalho de sensibilização

fluido/confiante/positivo

entorno

do entorno para proteção

para tranquilizar e orientar

soluções propostas

dos Indígenas Isolados

a população do entorno

–

Ameaças

de

contato

contatados
–

Diálogo

2

–

Resistência
em

do

aceitar

3 – Entorno irredutível nas
soluções

apresentadas/

interrupção
políticas
confiança

de
e

relações
falta

no

de

diálogo

propositivo

Somatório dos Indicadores:
1 a 5: Risco Baixo
6 a 10: Risco Moderado
11 15: Risco Alto

6.1.2. PREPARAÇÃO



Definição de equipe(s) de referência e qualificação dos profissionais para atuação junto aos Povos
Indígenas Isolados (anexo 1);



Adoção de medidas de saúde dirigidas à população do entorno, indígena e não indígena, com o
objetivo de criar um Cordão ou Barreira Sanitária no entorno para evitar o contágio de doenças
transmissíveis (Anexo 2);



Promover ações de sensibilização das comunidades e populações 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 conforme Anexo 3.

6.1.3

MONITORAMENTO PRÉ-CONTATO

É necessário sistematizar as informações relativas ao perfil epidemiológico das comunidades do
9

entorno dos isolados, para o planejamento das ações que serão deflagradas no contato, assim como
para o levantamento de insumos necessários.
Além disso, atuar em conjunto com a Frente de Proteção Etnoambiental (FPE), e articular junto a
outros órgãos governamentais das esferas federal, estadual e municipal a implementação de barreiras
sanitárias, no intuito de evitar e/ou reduzir a transmissão da COVID-19 e outras doenças transmissíveis
no entorno dos isolados.

O monitoramente consistirá em:



Acompanhamento dos casos de Síndrome respiratória aguda grave (SRAG), COVID 19, Doença
Diarreica Aguda (DDA), Malária, Hepatites Virais, Leishmaniose e Tuberculose;



Cobertura vacinal do entorno (deve estar em 90%);



Principais causas de mortalidade (último ano)



Principais morbidades (último ano)

7. SITUAÇÃO DE SAÚDE RESUMIDA DE CINCO MUNICÍPIOS DO VALE DO GUAPORÉ
O levantamento da situação de saúde nos municípios de Alvorada d´Oeste, São Miguel do
Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques, na região do Vale do Guaporé, foi
realizado por solicitação do DSEI/Porto Velho, em decorrência do aparecimento de índios isolados na
região do município de Seringueiras, cuja aproximação os expõe a riscos de infecção por doenças e
agravos prevalentes nessa região. Dado o caráter nômade dos povos indígenas, o levantamento foi
ampliado para quatro municípios adstritos.
As informações são referentes à população geral dos citados municípios.

Fonte: NASS/AGEVISA/RO
Figura 1 – Mapa de Rondônia com destaque para os cinco municípios selecionados. Rondônia, 2020.
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O relato apresenta uma abordagem resumida sobre as formas de financiamento das ações de
vigilância em saúde (VS) e a situação epidemiológica, baseada na análise de alguns indicadores.

7.1 Financiamento:
O planejamento em saúde foi instituído com a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes (BRASIL 1990). O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e detalha o processo de planejamento do SUS (BRASIL, 2011). O planejamento é
obrigatório para todos os níveis de gestão do SUS.

O financiamento é tripartite, sendo o componente federal uma das principais fontes de
recursos, transferido pela modalidade fundo a fundo, através Piso Financeiro de Vigilância em Saúde
(PFVS), definido por critérios per capita e epidemiológico.

Tabela 1 - Recursos federais (Piso Financeiro de Vigilância em Saúde – PFVS) enviados fundo a fundo para as
ações de VS, para os cinco municípios selecionados/RO, 2019.

UF

Cód. IBGE

Município

PFVS Anual (R$)

PFVS mensal (R$)

RO

110034

Alvorada d'Oeste

121.792,92

10.149,41

RO

110032

São Miguel do Guaporé

124.290,34

10.357,53

RO

110150

Seringueiras

65.036,42

5.419,70

RO

110149

São Francisco do Guaporé

171.227,16

14.268,93

RO

110008

Costa Marques

191.400,00

15.950,00

Fonte: Portaria nº 3.102, de 27 de novembro de 2019.

Outra fonte de recursos, essa dependendo exclusivamente do desempenho municipal, é o
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), um conjunto de iniciativas do
Ministério da Saúde para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas para a
garantia do acesso integral a ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, contribuindo para a
melhoria das condições de saúde da população, para redução das iniquidades e para a promoção da
qualidade de vida da população. O desempenho de cada município é avaliado mediante o alcance de
metas para 14 indicadores pré-definidos.
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Tabela 2 – Desempenho municipal no PQA-VS 2018 – Resultado 2019. Rondônia, 2019.
Resultado

Região

Município

Saúde

Central

População

(metas
alcançadas)

PQA-VS
% Metas

PQA-VS
R$
Máximo

PQA-VS
R$ Final

Alvorada d´Oeste

14.722

7

100%

24.358,60 24.358,60

São Miguel do Guaporé

22.931

7

100%

33.853,40 33.853,40

Costa Marques

17.855

10

100%

38.280,00 38.280,00

19.842

10

100%

47.265,60 47.265,60

11.860

7

100%

30.367,20 30.367,20

Vale do São

Francisco

do

Guaporé Guaporé
Seringueiras
Fonte: Portaria GM nº 2.369, de 05/09/2019.

OBS: Recursos transferidos fundo a fundo em 2019.

Em relação ao PQA-VS, os cinco municípios apresentaram bom desempenho, considerando o
porte e o número de indicadores, assegurando o recebimento de 100% dos recursos previstos.

7.2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
7.3 COBERTURAS VACINAIS
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Tabela 3 – Coberturas vacinais em < de 1 ano, para oito vacinas do calendário básico de imunização, segundo municípios selecionados. Rondônia, 2015 a 2020*
BCG ≥ 90%

ALVORADA
D'OESTE

População

Pneumocócica ≥ 95%

Menigocócica C ≥ 95%

Pentavalente ≥ 95%

Doses

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Febre Amarela ≥ 95%
Doses

Poliomielite ≥ 95%

Cobertura

Doses

Cobertura

Tríplice Viral ≥ 95%
Doses

Cobertura

2015

220

203

92,27

219

99,55

220

100,00

228

103,64

210

95,45

310

140,91

256

116,36

295

134,09

2016

184

176

95,65

251

136,41

251

136,41

261

141,85

284

154,35

320

173,91

256

139,13

293

159,24

2017

184

108

58,70

208

113,04

231

125,54

198

107,61

216

117,39

230

125,00

214

116,30

161

87,50

2018

166

123

74,10

175

105,42

179

107,83

177

106,63

169

101,81

159

95,78

176

106,02

199

119,88

2019

178

139

78,09

207

116,29

217

121,91

199

111,8

226

126,97

181

101,69

224

125,84

209

117,42

2020

178

89

50,00

100

56,18

106

59,55

107

60,11

101

56,74

87

48,88

110

61,80

98

55,06

SAO
FRANCISCO DO
GUAPORE

BCG ≥ 90%
População

Doses

Rotavírus ≥ 90%

Pneumocócica ≥ 95%

Menigocócica C ≥ 95%

Pentavalente ≥ 95%

Doses

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Febre Amarela ≥ 95%
Doses

Poliomielite ≥ 95%

Cobertura

Doses

Cobertura

Tríplice Viral ≥ 95%
Doses

Cobertura

2015

266

337

126,69

334

125,56

349

131,20

302

113,53

344

129,32

352

132,33

347

130,45

365

137,22

2016

308

347

112,66

341

110,71

335

108,77

339

110,06

345

112,01

350

113,64

658

213,64

356

115,58

2017

308

462

150,00

449

145,78

448

145,45

432

140,26

404

131,17

506

164,29

465

150,97

445

144,48

2018

305

247

80,98

303

99,34

316

103,61

312

102,3

326

106,89

283

92,79

298

97,70

307

100,66

2019

333

261

78,38

294

88,29

383

115,02

310

93,09

361

108,41

291

87,39

374

112,31

376

112,91

2020

333

127

38,14

190

57,06

189

56,76

190

57,06

208

62,46

172

51,65

171

51,35

168

50,45

BCG ≥ 90%

COSTA
MARQUES

População

Doses

Rotavírus ≥ 90%

Pneumocócica ≥ 95%

Menigocócica C ≥ 95%

Pentavalente ≥ 95%

Doses

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Febre Amarela ≥ 95%
Doses

Poliomielite ≥ 95%

Cobertura

Doses

Cobertura

Tríplice Viral ≥ 95%
Doses

Cobertura

2015

234

242

103,42

243

103,85

252

107,69

245

104,70

265

113,25

278

118,80

250

106,84

237

101,28

2016

267

172

64,42

304

113,86

322

120,60

284

106,37

334

125,09

332

124,34

355

132,96

292

109,36

2017

267

164

61,42

158

59,18

302

113,11

183

68,54

280

104,87

334

125,09

285

106,74

290

108,61

2018

213

224

105,16

232

108,92

225

105,63

271

127,23

243

114,08

251

117,84

252

118,31

250

117,37

2019

216

254

117,59

217

100,46

284

131,48

308

142,59

297

137,50

254

117,59

300

138,89

291

134,72

2020

216

81

37,50

106

49,07

108

50,00

96

44,44

115

53,24

93

43,06

105

48,61

106

49,07

BCG ≥ 90%

SAO MIGUEL
DO GUAPORE
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Doses

Rotavírus ≥ 90%

População

Doses

Rotavírus ≥ 90%
Cobertura

Doses

Cobertura

Pneumocócica ≥ 95%

Menigocócica C ≥ 95%

Pentavalente ≥ 95%

Doses

Doses

Doses

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Febre Amarela ≥ 95%
Doses

Cobertura

Poliomielite ≥ 95%
Doses

Cobertura

Tríplice Viral ≥ 95%
Doses

Cobertura

2015

355

263

74,08

355

100,00

356

100,28

359

101,13

365

102,82

339

95,49

436

122,82

439

123,66

2016

363

395

108,82

371

102,20

341

93,94

456

125,62

444

122,31

374

103,03

377

103,86

321

88,43

2017

363

367

101,10

318

87,60

387

106,61

311

85,67

377

103,86

404

111,29

393

108,26

450

123,97

2018

337

411

121,96

346

102,67

323

95,85

330

97,92

344

102,08

287

85,16

345

102,37

347

102,97

2019

372

317

85,22

353

94,89

394

105,91

366

98,39

386

103,76

361

97,04

399

107,26

394

105,91

2020

372

15

4,03

35

9,41

41

11,02

29

7,80

29

7,80

42

11,29

31

8,33

47

12,63

SERINGUEIRAS

BCG ≥ 90%
População

Doses

Rotavírus ≥ 90%

Pneumocócica ≥ 95%

Menigocócica C ≥ 95%

Pentavalente ≥ 95%

Doses

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Febre Amarela ≥ 95%
Doses

Cobertura

Doses

Cobertura

Tríplice Viral ≥ 95%
Doses

Cobertura

2015

184

191

103,80

194

105,43

175

95,11

199

108,15

175

95,11

192

104,35

175

95,11

204

110,87

2016

170

184

108,24

185

108,82

187

110,00

188

110,59

193

113,53

214

125,88

194

114,12

187

110,00

2017

170

242

142,35

247

145,29

277

162,94

255

150,00

263

154,71

228

134,12

259

152,35

251

147,65

2018

171

126

73,68

161

94,15

182

106,43

167

97,66

173

101,17

175

102,34

173

101,17

179

104,68

2019

188

116

61,70

158

84,04

170

90,43

153

81,38

151

80,32

146

77,66

149

79,26

247

131,38

2020

188

67

35,64

121

64,36

120

63,83

104

55,32

115

61,17

80

42,55

103

54,79

97

51,60

Fonte: Ministério da Saúde/SVS/DEVEP/CGPNI: Sistema de Informações do PNI (APIWEB) e base demográfica do IBGE e SINASC. 12.09.2020
*Dados parciais, sujeitos à alterações
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Poliomielite ≥ 95%

7.3.1 Imunização - Coberturas Vacinais

BCG: é uma vacina aplicada em dose única, de preferência na maternidade, logo após
o nascimento. Por esse motivo, pequenos municípios que não contam com maternidades
apresentam baixas coberturas com BCG, tendo em vista que as doses aplicadas são
computadas para o município de ocorrência do parto.
Quanto às demais vacinas, de um modo geral, no período de 2015 a 2018 os cinco
municípios

alcançaram

as

metas

preconizadas

pelo

Programa

Nacional

de

Imunizações/Ministério da Saúde.
A partir de 2019 observamos queda nas coberturas vacinais, notadamente em 2020
quando as coberturas se apresentam acentuadamente baixas. Em 2020, um dos fatores
atribuídos às quedas das coberturas é o receio da população de, ao comparecer às Unidades
de Básicas de Saúde para vacinar, ser exposto à COVID-19. Vale salientar que em 2020 as
informações são parciais.

7.4 Notificação/Confirmação de Doenças imunopreveníveis na região

Não há registro de notificações de doenças preveníveis por vacina nos cinco
municípios, tais como: sarampo, rubéola, poliomielite, tétano neonatal, difteria e febre
amarela, no período avaliado.

Sarampo: o Brasil recebeu em 2016 o certificado de interrupção da circulação do vírus
do sarampo no território nacional. Em 2018 ocorreu a reintrodução do vírus selvagem no
Brasil, que se deu pelos estados de Roraima e Amazonas. Em Rondônia, em 2018, foram
confirmados dois casos de sarampo em Porto Velho; em 2019 não ocorreram casos e; em 2020
foram confirmados seis casos de sarampo, todos no município de Vilhena, a partir de uma
família que veio do Pará. Os casos ocorreram no período de janeiro a março, e o surto foi
considerado controlado a partir de julho de 2020.

Rubéola: a rubéola e a síndrome da rubéola congênita (SRC) estão eliminadas no Brasil
e nos demais países das Américas. Em 2015, o Ministério da Saúde recebeu o Certificado de
Eliminação da doença. Os últimos casos de rubéola e SRC no país ocorreram em 2008 e 2009,
respectivamente.

Poliomielite: doença considerada erradicada das Américas, o Brasil recebeu em 1994,
a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem.
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Tétano neonatal: considerado eliminado no Brasil. Rondônia está há mais de 20 anos
sem notificar casos.
Tétano acidental: entre 2016 a 2020, apenas um caso notificado, em 2017, no
município de Costa Marques. Sem registro de casos nos demais municípios, no período
considerado.

7.5 Taxa de mortalidade Infantil em municípios selecionados. Rondônia, 2019

Os cálculos foram realizados com os dados disponíveis no portal DATASUS, para o ano
de 2019 (óbitos em menores de 1 ano e nascidos vivos – população residente).

Tabela 4 – Taxa de Mortalidade Infantil em municípios selecionados. Rondônia, 2019.
Região

Município

Saúde
Central

Vale do
Guaporé

População

Nº óbitos

Nascidos

TMI/1000

em < 1 ano

Vivos

NV

Alvorada d´Oeste

14.722

1

205

4,88

São Miguel do Guaporé

22.931

8

353

22,66

Costa Marques

17.855

6

232

25,86

São Francisco do Guaporé

19.842

4

300

13,33

Seringueiras

11.860

2

167

11,98

Fonte: DATASUS

Para o ano de 2019, a TMI de Rondônia foi de 11,51/1000 NV. Uma TMI é considerada
baixa quando se apresenta menor que 20/1000NV. Em 2019, usando esse parâmetro, Alvorada
d´Oeste apresentou a menor TMI do grupo (4,88/1000NV), ficando os municípios de
Seringueiras (11,98/1000) e São Francisco do Guaporé (13,33/1000) também com TMI
consideradas baixas. As taxas de São Miguel do Guaporé (22,66/1000) e Costa Marques
(25,86/1000) são classificadas como médias e superiores a do Estado. Para maiores
esclarecimentos, apresentamos o quadro abaixo com as principais causas dos óbitos infantis
ocorridos no ano de 2019, nos cinco municípios pesquisados.

CID10

16

Causa (CID10 3D)

Nº

A41

Outras septicemias

1

H35

Outros transtornos da retina

1

I51

Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas

1

J96

Insuficiência respiratória não classificada de outra parte

P00

Feto

e

recém-nascido

afetados

por

afecções

1
maternas

não

1

Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo

3

obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual
P07

ao nascer não classificados em outra parte
P21

Asfixia ao nascer

2

P22

Desconforto respiratório do recém-nascido

1

P24

Síndrome de aspiração neonatal

2

P28

Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal

1

P36

Septicemia bacteriana do recém-nascido

1

P77

Enterocolite necrotizante do feto e recém-nascido

1

P95

Morte fetal de causa não especificada

1

Q24

Outras malformações congênitas do coração

2

Q56

Sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo

1

W18

Outras quedas no mesmo nível

1

TOTAL

21

Fonte: NASS/AGEVISA/RO
Figura 2 – Principais causas de óbitos infantis, nos 5 municípios selecionados. Rondônia,
2019.

COVID-19

Tabela 5 - Casos e óbitos por COVID19 segundo alguns indicadores e municípios
selecionados. Rondônia, 2020*
Região
de

Pop.

Município

2019

Saúde
Alvorada d´Oeste
Central

Casos

Recuperados

%

Tx.

Recupera

Inc./100.0

dos

00

Tx. Esp.
Óbitos

Mort.
COVID/100
000

Tx.
Letalidad
e (5)

14.411

121

106

87,6

839,6

7

48,6

5,8

23.005

878

844

96,1

3.816,6

16

69,6

1,8

Seringueiras

11.856

127

122

96,1

1.071,2

0

0,0

0,0

São Francisco do

20.266

203

169

83,3

1.001,7

3

14,8

1,5

18.331

275

259

94,2

1.500,2

6

32,7

2,2

1.777.2

61.61

52.932

85,9

3.467,1

1.277

71,9

2,1

São

Miguel

do

Guaporé
Vale do
Guapor
é

RONDÔNIA

Guaporé
Costa Marques

25

9

Fonte: Boletim Epidemiológico Diário COVID-19
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Apesar da situação ainda se configurar como uma pandemia, a transmissão da COVID19, no País, estados e municípios está caminhando para a fase de desaceleração, com redução,
ainda que lenta, de casos e óbitos e aumento dos casos recuperados.
Considerando os cinco municípios selecionados, todos estão com percentual de casos
recuperados acima de 80%, e no caso de Seringueiras o percentual é de 96,1%.

Taxa de incidência: é definida como o número de casos NOVOS de uma doença, dividido pela população
em risco da doença (população exposta), em um espaço geográfico durante um tempo especificado
(OPAS, Indicadores de Saúde – Elementos Conceituais e Práticos).
A incidência mede o RISCO ou probabilidade de ocorrer a doença na população exposta.

Quanto à Taxa de Incidência, os cinco municípios apresentam altas taxas de incidência,
com São Miguel do Guaporé apresentando taxa superior a do Estado.
O risco de adoecimento é uma relação entre casos confirmados e a população
considerada, ou seja, o risco aumenta na medida em que outros casos vão sendo descobertos
uma vez que a população não se altera.

Taxa de Mortalidade Específica por COVID-19: é calculada com o número de óbitos pela causa
específica (COVID-19), dividido pela população exposta, em um dado local e período
(população do município), multiplicado por 100 mil habitantes. Estima o risco de uma pessoa,
daquele município, morrer pela causa selecionada (COVID-19).

Dos 1.277 óbitos ocorridos no Estado, 32 (2,5%), ocorreram nos cinco municípios do
estudo. Desses 32 óbitos, 16 (50%) ocorreram em São Miguel do Guaporé. Até o momento,
não houve ocorrência de óbitos por COVID-19 em Seringueiras. A Taxa de Mortalidade
Específica por COVID-19 variou de 14,8/100.000hab. (São Francisco do Guaporé) a
69,6/100.000hab. (São Miguel do Guaporé), que se aproxima da taxa do Estado de Rondônia
(71,9/100.000hab.).
Aqui também os óbitos são relacionados à população, logo, um número pequeno de
óbitos pode representar impacto importante em pequenas populações.

Taxa de Letalidade: é a proporção entre o número de mortes por uma determinada doença e o
número total de casos dessa mesma doença, ocorridas em determinado local e período de
tempo. Avalia a gravidade da doença, ou seja, indica a proporção de casos da doença que
evoluíram para óbito. É geralmente expressa em percentagem.
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A taxa de letalidade depende da capacidade do município em detectar/diagnosticar
(denominador) e tratar/manejar corretamente os casos da doença, evitando óbitos
(numerador). No caso da COVID-19, e considerando os cinco municípios, Alvorada d´Oeste
apresentou a maior taxa de letalidade (5,8%), ou seja, de cada 100 pessoas diagnosticadas,
quase seis evoluíram para óbito. A taxa estadual, na data dessa análise (17/09), foi de 2,1%.

7.6 Suporte para regionais de saúde e municípios (Vigilância em Saúde):

Para todas as regionais de saúde e municípios, incluindo a área indígena – DSEI/Porto
Velho e DSEI/Vilhena (entrega em Vilhena e Cacoal), o Estado assegura o envio semanal de
insumos para coleta de amostra de secreção de nasofaringe (Swab Rayon + Tubos tipo Falcon
15ml + Máscara N95), para o diagnóstico laboratorial no LACEN/RO, pela técnica de RT-PCR. Da
mesma forma, o Estado mantém uma logística semanal de recolhimento de amostras
coletadas pelos municípios, cumprindo a meta estabelecida de entregar as amostras no LACEN
até 72 horas após a coleta.

Segundo pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RO), os municípios
coletam as amostras, entregam nas regionais de saúde, de onde as mesmas são recolhidas
rotineiramente pela AGEVISA e trazidas a Porto Velho (LACEN).

Quanto ao monitoramento de informações, os sistemas e-SUS VE, SIVEP-Gripe, SIM e
GAL são monitorados diariamente e dão suporte para a divulgação de boletins diários e
semanais, além de outros materiais educativos (notas técnicas, informes, alertas
epidemiológicos, e outros), bem como permitem analisar a situação de saúde do Estado e
municípios (casos, óbitos, indicadores de morbidade e mortalidade, dimensionamentos de
necessidades de diferentes naturezas, fortalecimento da gestão e assessoria/apoio aos
municípios).

A maioria dos contatos com as diferentes esferas de governo vem se dando através de
encontros remotos (web-conferências), inclusive capacitações técnicas, quando muito
necessárias. Entretanto, em situações que justifiquem, estão sendo realizadas algumas
assessorias in loco.

MALÁRIA
Tabela 6 - Casos de malária por local de provável infecção, em municípios selecionados.
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Rondônia, 01/01 a 11/09/2020.
Município

Total positivos

IPA

Falciparum

Vivax

F+V

Alvorada d´Oeste

0

0

0

0

0

São Miguel do Guaporé

0

0

0

0

0

Seringueiras

10

1,0‰

0

10

0

São Francisco do Guaporé

5

0,3‰

0

5

0

299

7,2‰

0

299

0

Costa Marques

Fonte: SIVEP-Malária/AGEVISA/RO

A exceção de Costa Marques, histórica área malarígena do estado, hoje classificada
como área de baixa transmissão (IPA abaixo de 10‰), os demais municípios são considerados
área de vigilância de malária. Não há notificação de malária por Plasmodium falciparum na
região, nem registro de óbitos.

DENGUE
Tabela 7 – Casos confirmados de dengue em grupo de municípios selecionados. Rondônia,
01/01 a 11/09/2020.
Município

Dengue

Dengue com

Dengue

sinais de alarme

grave

Total

Alvorada d´Oeste

0

0

0

0

São Miguel do Guaporé

91

0

0

91

Seringueiras

0

0

0

0

São Francisco do Guaporé

50

0

0

50

Costa Marques

15

0

0

15

Fonte: SINAM on line/AGEVISA/RO – Atualizado em 11/09/2020.

Considerando o grupo dos cinco municípios, no período avaliado foram confirmados
casos de dengue em São Miguel do Guaporé (91 casos), São Francisco do Guaporé (50 casos) e
Costa Marques (15 casos). Sem casos registrados em Alvorada d´Oeste e Costa Marques,
embora o Aedes aegypti esteja presente em 100% dos municípios de Rondônia. Não
ocorreram óbitos por dengue nesse período.

CHIKUNGUNYA, ZIKA, FEBRE AMARELA.
Sem casos notificados dessas doenças no período de 01/01 a 11/09/2020, nesses
municípios.

DOENÇA DE CHAGAS AGUDO, LEPTOSPIROSE, AGRESSÕES POR QUIRÓPTEROS (morcegos)

20

Sem nenhuma ocorrência entre 2019 a 2020 (até 11/09/2020), nos municípios
selecionados.

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA)

Tabela 8 – Casos de Leishmaniose Tegumentar Americana notificados em municípios
selecionados. Rondônia, 2019 a 11/09/2020.
Leishmaniose Tegumentar Americana
Município de residência
2019
2020
Alvorada d'Oeste

4

1

São Miguel do Guaporé

14

6

Seringueiras

11

1

São Francisco do Guaporé

47

15

Costa Marques

4

9

TOTAL (5 municípios)

80

32

Fonte: SINAN/AGEVISA/RO – Atualizado em 11/09/2020

Em 2019 foi caracterizado e realizado intervenção em um surto de LTA no Distrito de
Pedras Negras, no município de São Francisco do Guaporé. Fizeram parte das medidas de
intervenção: rastreamento, tratamento e seguimento de todos os casos; capacitação técnica
em LTA para médicos e enfermeiros; pesquisa entomológica; controle vetorial; e ações
preventivas e educativas.

SÍFILIS
Tabela 9 – Casos de sífilis adquirida, em gestantes, e congênita em cinco municípios
selecionados. Rondônia, 2019 a 2020*.
Sífilis
Município residência

Adquirida

Gestante

Congênita

2019

2020*

2019

2020*

2019

2020*

Alvorada d´Oeste

1

1

1

1

0

0

São Miguel do Guaporé

8

3

2

4

0

0

Seringueiras

2

1

5

3

1

0

São Francisco do Guaporé

18

22

8

5

2

0

Costa Marques

1

3

4

1

0

0

951

537

434

269

78

42

RONDÔNIA

Fonte: SINAN/AGEVISA/RO - *Dados parciais, atualizados em 16/09/2020.
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Quanto ao número absoluto de sífilis, chama a atenção o município de São Francisco
do Guaporé, que apresenta a maior ocorrência do grupo, principalmente de sífilis adquirida.
Vale ressaltar que toda a medicação para tratamento da sífilis em gestantes e suas
parcerias (Penicilina G benzatina), e sífilis congênita (Penicilina cristalina ou Penicilina G
procaína) são asseguradas pelo Ministério da Saúde, ficando sob responsabilidade municipal a
aquisição da medicação (Penicilina G benzatina) para tratamento da sífilis adquirida.

Tabela 10 - Taxa de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes), taxa de detecção
de sífilis em gestantes e taxa de incidência de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos),
segundo ano de diagnóstico, em municípios selecionados. Rondônia, 2019 e 2020*.
Sífilis
Município residência

Adquirida

Gestante

Congênita

2019

2020*

2019

2020*

2019

2020*

Alvorada d´Oeste

6,9

6,9

4,9

4,9

0,0

0,0

São Miguel do Guaporé

34,8

13,0

5,7

11,3

0,0

0,0

Seringueiras

16,9

8,4

21,6

12,9

4,3

0,0

São Francisco do Guaporé

88,8

108,6

26,7

16,7

6,7

0,0

Costa Marques

5,5

16,4

24,0

6,0

0,0

0,0

RONDÔNIA

53,5

30,2

16,1

9,9

2,9

1,5

Fonte: SINAN/AGEVISA/RO - *Dados parciais, atualizados em 16/09/2020.

Na tabela acima, observa-se as taxas de sífilis para os anos de 2019 e 2020 (até
16/09/2020). Nesse período a taxa de detecção da sífilis adquirida em São Francisco do
Guaporé é a maior dentro do grupo e também superior a taxa estadual, apresentando
tendência de aumento em 2020. Os demais municípios apresentam essa taxa abaixo da
estadual. Quanto à sífilis em gestantes, a taxa apresenta menor variação dentro do grupo,
sendo maior em São Francisco do Guaporé, observando-se importante redução do risco de
adoecimento de gestantes, em todos os municípios, em especial, Costa Marques. Em relação à
sífilis congênita, em pese os dados de 2020 serem parciais, até o momento não houve registro
de casos nos cinco municípios considerados. No nível estadual também observamos tendência
de redução de sífilis congênita.

Fonte: Maria Arlete da Gama Baldez – Gerente GTVEP/AGEVISA (Colaboradores: áreas técnicas AGEVISA).
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8. CARACTERIZAÇÃO DO POVO E TERRITÓRIO

Quadro 1 – Caracterização do povo (RIO CAUTÁRIO)
Estimativa entre 300 e 400

Número aproximado de indivíduos
Gênero e perfil etário (adultos e crianças)

Não é possível mensurar
Há indícios de que estão com boa saúde. (área de

Estado aparente de saúde

ocupação, derrubada de árvore para coleta de mel)
Raio de deslocamento
Identificação da língua, família ou tronco

Pressume-se que sejam do tronco tupi-Cirionó

linguístico
Informação sobre o comportamento do
povo com relação a aproximações (se os
eventuais contatos já existentes foram
pacíficos ou tensos)
Outras informações relevantes
Fonte: FUNAI – Frente de Proteção Etnoambiental Cautário

Quadro 2 – Caracterização do povo (MASSACO)
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)
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250 a 300 pessoas
Não sendo possível mesurar
Aparentemente em boas condições de saúde, comparando
os constantes vestígios de ocupação, com atividades de
coleta e caça.
Divididos em subgrupos, de 40 a 50 indevidos por grupo,
ocupam praticamente todo o território da TI Massaco e um
quarto do território da TI Rio Branco.
Desconhecido, possivelmente do povo sirionó. A língua
sirionó pertencente a família Tupi-Guarani.
Povo seminômade, sem desenvolver atividades de cultivo
de produtos de roça, com constantes mudanças de
moradias que estão relacionadas as estações e ao clima da
região. Dão preferência a vegetação do bioma de
savana/cerrado, com uma grande facilidade em se
locomover, por grandes distancias, dentro dos seu
território, natos e aptos coletores e caçadores.
Os registros indicam que são pacíficos e raramente são
notados ou se apresentam. Poucos foram os momentos que
os índios se aproximaram de pessoas de outro povo.
Deixam estrepes pontiagudos, camuflados nas trilhas ou em
locais de ocupação de pessoas estranhas até mesmo em
suas próprias trilhas se suspeitarem de alguém possa segui-

los. Muitas vezes foram os estrepes que deixaram que
alertaram a presença dos índios.
No ano de 2014 um grupo de 6 pessoas chegaram até a casa
de uma fazenda, localizada mais de 4km fora do limite
traçado pelo Decreto. Um mês depois 10 índios saíram nas
instalações da Base Massaco. Nos dois momentos ao serem
notados pelo funcionário da fazenda e servidor da Funai na
Base, os índios se afastaram imediatamente. Nos encontros
que ocorreram entre índios e servidores no interior da
reserva, sempre com os índios se afastando evitando
confronto e contato.
Em determinados épocas quando ocupam a parte do
território da TI Rio Branco, chegam muito próximo das
aldeias Figueira, Castilho, Cajuí e Estaleiro, localizadas na
margem esquerda do Rio Branco, na TI Rio Branco.
Frequentam uma parte do território fora dos limites da TI
Massaco, no trecho dos limites da linha seca entre os
marcos 267 ao 268 e curso do igarapé Descampado, lado
Nordeste da TI Massaco. Região até então com pouca
ocupação de pessoas e até o momento os vestígios dos
índios, sempre coincidiram com o período das chuvas,
quando também há menor movimento de pessoas nas
posses dessas fazendas.

Outras informações relevantes

Fonte: FUNAI – Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé

Quadro 3 – Caracterização do território (RIO CAUTÁRIO)
Polo base

Ji-Paraná/RO

Polos Base entorno

Ji-Paraná, Alta Floresta do Oeste

Possíveis localizações dos PII

Localizam-se dentro da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau.

Outras

Apesar da localização ser dentro da TI Uru Eu Wau Wau, seu

aldeias/comunidades/agrupamentos

entorno esta situado ao longo da BR 429 (Municípios de

populacionais no entorno

Seringueiras, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé
e Costa Marques);

Ambiente:

Hidrografia

(Rios,

Rio Cautário.

igarapés, etc.)
mais próximos, relevo e vegetação.
Estradas
Pistas de pouso próximas
Ameaças externas

Segundo informações da FPE Cautário, uma das ameaças mais
comumente são as invações ao território por Garinpeiros,
madereiros, fazendeiros etc.

Outras informações relevantes
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Quadro 4 – Caracterização do território (MASSACO)
Polo base
Polos Base entorno
Possíveis localizações dos PII

Outras aldeias/comunidades/agrupamentos
populacionais no entorno

Ambiente: Hidrografia (Rios, igarapés, etc.)
mais próximos, relevo e vegetação.

Estradas

Pistas de pouso próximas
Ameaças externas
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Alta Floresta do Oeste
Alta Floresta do Oeste
Distrito de Izidolândia localizado a 800m do
limite, no lado Leste;
Traçado da rodovia RO135 margeando os
limites com trafego constante;
Moradores até próximo dos limites no lado
Nordeste e Leste;
Aldeias indígenas (Figueira, Castilho, Cajuí I e II,
Estaleiro, Morro Pelado e Palhau) das etnias
Kampé, Tupari e entre outros na margem do
Rio Branco no interior da TI Rio Branco;
Presença da equipe da FPE Guaporé e
instalações da Base Massaco no interior da TI
Massaco, no lado Leste.
A ocupação do povo isolado da TI Massaco, é
intensificada na bacia do rio Baia Rica ou São
Simão e rio Massaco e seus afluentes. Bem
como no igarapé Surubim e igarapé Sete Galhos
afluentes da margem esquerda do rio Branco;
Vegetação de transição, de mata /cerrado, com
mata densa, cerrado ou cerradão, cerrado ralo
e campos nativos;
Áreas com relevo abaixo da curva de 200m,
com áreas de igapó e pântano formado pelo rio
Guaporé e os pontos mais altos não atingem
500m. Maior parte do território fica entre 250 a
350m de altitude e sendo a área mais cobiçada
de ocupação pelos isolados.
Não há estradas terrestres no interior do
território da TI Massaco;
Estradas de acesso até os limites são através da
rodovia RO 135, na parte Leste e nos limites do
lado Nordeste é pela estrada vicinal da linha 70,
a partir da cidade de Alta Floresta;
O acesso aos limites do lado Norte se dá pela
estrada da linha 47,5, sentido Geasa e TI Rio
Branco e depois via fluvial pelo rio Branco;
No lado Oeste somente via fluvial pelo rio Baia
Rica, somente até o limite e no período de
chuvas, para acesso ao rio Baia Rica pode ser
pelo Rio Branco como também pelo rio
Guaporé via a cidade de São Francisco do
Guaporé.
Cidades do entorno (Alta Floresta do Oeste e
São Francisco do Guaporé) e particular na
fazenda a cinco quilômetros da Base Massaco.
Invasores com atividades de caça e pesca nas

mediações dos limites, principalmente no lado
Leste (rio Terebinto e Colorado, igarapé
Consuelo e Sete Galhos);
Lançamento por aeronaves de pequeno porte
de material supostamente suspeito de ser
entorpecente no interior da reserva e pessoas
não identificadas transitando no transporte do
material após lançado, atividade feita
geralmente por pessoas fortemente armadas e
dispostas a não serem identificadas;
Iniciativas de pessoas da região e de fora se
instalarem nas mediações dos limites ou em
pontos estratégicos, com o único proposito e
interesse pela exploração dos recursos
naturais, principalmente a extração de
madeiras nobres, no interior da TI.
Outras informações relevantes

8.2.1 Meios de acesso e transporte

A previsão dos meios de acesso e transporte de acordo com os cenários possíveis,
constam no (Anexo 4).

8.2.2

CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE LOCAL E REGIONAL

Considerando o que dispõe a Portaria conjunta Nº 4.094 de 20 de Dezembro de 2018,
no tocante as situações de remoção:
Art. 18. Nas situações de remoção de integrantes dos Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato para a Casa de Saúde Indígena ou unidades de referência do Sistema
Único de Saúde, o deslocamento, a permanência e o tratamento deverão ser realizados
com a agilidade compatível com a sua condição sociocultural e estado de saúde.
§ 1º Deverão ser garantidas condições adequadas de alimentação e alojamento,
incluindo o conveniente isolamento sanitário, bem como a presença de acompanhante
e/ou intérprete.
Visando a garantia das ações de atenção à saúde dos povos indígenas isolados,
reconhecendo em sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, o Distrito
Sanitário Especial Indígena de Porto Velho, realizará articulação com as unidades de referência
do SUS, no intuito de assegurar condições adequadas de alimentação e alojamento,
respeitando determinações sanitárias que atenda as especificidades desta população.
O levantamento dos contatos e dos insumos e recursos disponíveis na região
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(especialidades, equipamentos diagnósticos, constam no (Anexo 5).

8.2.3

DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA E
CRIAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

Deverão ser identificados para execução deste Plano de Contingência 2 (duas) equipes
(anexo 01) com diferentes níveis de atuação compostas por servidores/colaboradores da SESAI
e FUNAI:
Equipe de Referência Local: Composta pela: SESAI - coordenação do DSEI Porto Velho e FUNAI coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental e coordenação da CR.

Equipe de Referência Central: Composta por servidores designados da FUNAI (CGIIRC) e SESAI (DASI)
que tomará decisões de competência do nível central.
Em campo, estas equipes devem seguir os termos de conduta da FUNAI (anexo 14), a
Condutas de segurança (Anexo 15) e o presente Plano de Contingência.
Segue anexo (Anexo 6) o quadro com as equipes de referência.
A comunicação do contato deve seguir o fluxograma do Anexo 13 e as diretrizes do item
5.2.8 deste Plano de Contingência.
Considerando a especificidade da situação, onde se presumi que os índios isolados
sejam falantes de uma língua próxima aos Siriono Boliviano, não sendo conhecido interprete
indígena do lado brasileiro e considerando o perfil semi nômade dos Índios Isolados do
Cautário, onde, por esse motivo, qualquer indício de contágio de doenças seria rápidamente
disseminado entre os isolados, é imprescindível considerar que a língua e a comunicação com
esse povo é a ferramenta mais importante para mitigação ou minimização de um surto de
qualquer espécie.
Diante dos fatos relatados destaca-se a importância de um linguista especializado na
língua próxima aos Siriono Boliviano em um eventual contato com os Índios Isolados do
Cautário.
A Sala de Situação será coordenada por membros descritos abaixo e seus encontros
devem ser realizados periodicametne, podendo ocorrer em intervalo de tempo menores desde
que convocado pela coordenação.

Comissão Interna de Gerenciamento de Risco
FUNAI
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Claudionor Serafim – Coordenador Regional

Klayton Corradi – Coordenador Frente de Proteção Etnoambiental Bananeira e
Cautário.
Altair Jose Algayer – Coordenador Da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé
Miguel Cardoso – Indigenista da FUNAI
Danstin Nascimento Lima – Indigenista da FUNAI
Alan Alexandre Polenis da silva – Chefe do Serviço de Proteção dos Direitos Sociais e
Cidadania.
Luiz Tagliani – Coordenador do Dsei Porto Velho
Geane Lemos – Apoiadora Técnica em Saúde
Alisson Gualberto – Chefe da Dias/Dsei PVH/SESAI
Suelen Teixeira – Analista Técnico de Políticas Sociais, Núcleo 2
Valquiria Ronik Caldeira – Enfermeira e Ref. Técnica Núcleo 5, PIIRC e Covid-19
DSEI/DIASI

Ione da Silva Santos – Enfermeira e Ref. Técnica Núcleo 4 (Imunização)
Graziele Wrmuth – Enfermeira e Ref. Técnica Núcleo 1 e 3
Geane Eriele – Farmacêutica e Ref. Técnica Núcleo 2
Hélia Reis - Assistente Social e Ref. Técnica Núcleo 4
Renayne Azzi – Psicóloga e Ref. Técnica Núcleo 4
Natacha Norberto – Nutricionista e Ref. Técnica Núcleo 3

CONDISI

9

Ivanildo Tenharim – Presidente de Conselho Distrital
Elivar Karitiana – Vice-presidente de Conselho Distrital

RECURSOS NECESSÁRIOS
Medicamentos e insumos necessário e disponibilidade (Anexo 7).

9.1 CONTATO

Considera-se um contato a situação durante e imediatamente após a quebra do
isolamento de um grupo indígena anteriormente considerado como povo isolado. Este
momento é de extrema vulnerabilidade sócio-epidemiologica para os indígenas e deve-se
acionado o plano de contingência para evitar a propagação de doenças advindas do contato no
grupo contatado.
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 isolamento.
Vale lembrar que os PII desconhecem nossos procedimentos de diagnóstico e
tratamento, por isso podem interpretá-los de maneira muito diferente às nossas intenções,
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motivo pelo qual deve-se ter cuidado e cautela.

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)

Doenças e agravos frequentes:



Doenças de pele;



Infecções respiratórias agudas não complicadas (vias respiratórias
superiores)



Conjuntivites, otites



Doenças diarreicas e parasitoses



Feridas

ou traumatismos

contusões)

9.1.1 Ações de Assistência à Saúde
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(queimaduras,

feridas

cortantes,

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 8).

(Ver fluxograma de primeiro atendimento Anexo 9)

9.1.2 Isolamento Social

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 sugerido de isolamento é de no mínimo 07 (sete) dias.

9.1.3 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 tratar-se 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 no Anexo 10.
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9.1.4 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.

9.1.5 Remoções
De acordo com o princípio da resolutividade devem-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 constar no fluxograma de atendimento com a indicação de quais os
centros de tratamento disponíveis na região ou a distância (Anexo 9) e deve ser realizada a
partir de consulta e assentimento dos indígenas envolvidos.

9.1.6 Critérios de Avaliação de Risco

O seguinte quadro de Critérios de avaliação de risco envolvido 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.

Fácil (próximo,
≤ 20

1

relevo tranquilo,
nível do rio,
clima)
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Relação

Pontuação

Equipe

Pontuação

Doença

Pontuação

Acesso

Pontuação

População

Pontuação

Quadro 3 - Critérios de Avaliação de Risco

Sem doença /
1

doença não
infectocontagiosa

1

Plena/Capacidade
com insumos

1

Amistosa
/
Tranquila

1

Difícil (longe,
21 a 39

2

relevo

Tem doença infecto
2

contagiosa, mas

montanhoso ou

2

Desfalque (RH e

2

Tensa

2

insumos)

nenhum grave

desconhecido)
Muito difícil / mais
≥ 40

3

de 1 local de

Um grave e/ou
3

contato

doença

3

Desfalque grave
(RH e insumos)

3

infectocontagiosa

Pontuação (deve-se somar todos os itens para obter a pontuação do risco):
Até 7: Alerta amarelo

Resolução com recursos da equipe de
campo a partir dos fluxos locais;
Providência: Documentar e comunicar
Equipe de Referência Central;
8 a 10: Alerta laranja

Requer ajuda de equipe de retaguarda;
Providência: Documentar e comunicar 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 SUS (Força Nacional).

9.1.7 Outras Orientações
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Conflit
o

3

No Anexo 11 constam as orientações detalhadas sobre as ações de assistência à saúde
no momento do contato.

9.1.8 Monitoramento de 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;

9.1.9 Informação e Comunicação


Equipe local informa diariamente a equipe do DSEI às ocorrências de saúde por meio
telefônico ou por rádio.



O DSEI consolida as informações em um quadro cronológico, conforme quadro do
Anexo 12.



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 se respeitar as normas apontadas pela FUNAI para o registro e uso de imagens
e gravações de áudio dos indígenas isolados em contato inicial e dos 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.)

9.1.10 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.
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No anexo 14 seguem algumas orientações que poderão ser atualizadas (inclusive em
campo) junto à FUNAI.

CONTATOS INSTITUCIONAIS

RELAÇÃO DE CONTATOS DOS PONTOS-FOCAIS
ORGÃO

REPRESENTANTE
Claudionor Serafim

TELEFONE/EMAIL
(69) 9 9233-9602

Coordeandor Regional
Alan Alexandre Polenis da Silva
Chefe do Serviço de Proteção dos

(69) 9 9219-3610
Alan.silva@funai.gov.br

Direitos Sociais e Cidadania
Altair José Algayer
FUNAI

(69) 9 98407-2877

Coordenador da Frente de Proteção

altair.algayer@funai.gov.br

Etnoambiental Guaporé

altair.algayer@gmail.com

Klayton Corradi
Coordenador Frente de Proteção
Etnoambiental Bananeira e Cautário

Polo Base

Referência das Equipes
Luiz A. Armanini Tagliani

69-3216-6100

Coordenador Do Distrito

luiz.tagliani@saude.gov.br

Geane Santos Teixeira Lemos

69-3216-6100

Apoidora Técnica Em Atenção À Saúde

g.lemosdseipvh@gmail.com

Alisson Almeida Gualberto

69-3216-6100/6163

Responsável Técnico Da DIASI

DSEI PORTO VELHO/RO

alissongualberto0@hotmail.com

Valquiria Ronik Caldeira

69-3216-6100/6163

Enfermeira Coordenadora Técnica Núcleo 5,

valquiria.ronik@gmail.com

Ponto Focal COVID-19

valquiria.ronik@saude.gov.br

Ponto Focal para PIIRC
Ione Da Silva Santos

69-3216-6100/6163

Enfermeira Coordenadora Técnica Núcleo 4

ionesant@gmail.com

Ponto Focal para PIIRC
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Contato Telefone e e-mails

Suelen Teixeira De Faria Resende

69-3216-6100/6163

ATPS-Analista Técnico De Política Sociais

suelen.resende@saude.gov.br

Graziele De Paiva Wermuth

69-3216-6100/6163

Enfermeira Coordenadora Técnica Diasi, Núcleo

graziele.wermuth@saude.gov.br

1E3

grazielewermuth@gmail.com

Geane Eriele Silva Ragnini

69-3216-6100/6163

Farmacêutica Diasi

geane.rognini@saude.gov.br

Coordenadora Técnica Núcleo 2
Helia Alves Pereira Reis

69-3216-6100/6163

Assistente Social Diasi

heliareis.saude@gmail.com

Núcleo 4

helia.reis@saude.gov.br

Renayne Azzi

69-8488-3188

Psicóloga Coordenadora Técnica Núcleo 4

renayne.saude@gmail.com

Francinéia Benigno

69-3227-0564/3227-0565

Polo-base

Chefe Da Casai

maria.benigno@saude.gov.br.

Porto Velho/RO

Terezinha Maria De Oliveira Carvalho

69-3227-0564/3227-0565

Enfermeira Coordenadora Técnica Do Polo De

tt.nanda.rafa.gaby@hotmail.com

Porto Velho/Ro

Polo-base

Israel Carvalho

Guajará-Mirim/RO

Chefe Da Casai De Guajará- Mirim/Ro

Jose Uiebeni Ramos Lemos
Enfermeiro Coordenador Técnico Do Polo De

69-3541-2510/(69)3541-2228
israel.carvalho@saude.gov.br

69-3541-2510/3541-2228
llemosgm@gmail.com

Guajará- Mirim/Ro
Elizeu Castro

69-3424-3592

Polo-base

Chefe Da Casai De Ji-Paraná/Ro

elizeu.castro@saude.gov.br

Ji-Paraná/RO

Soraya Nogueira

(69)-3424-3592
sorayannogueira@gmail.com

Enfermeira Coordenadora Técnica Do Polo De
Ji-Paraná/RO
Polo-base
Jaru/RO

Jandira Lucena
Chefe Do Sub Polo De Jaru/RO
Ellen Kariny Almeida Da Silva
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(69)3521 2544
jandira.lucena@saude.gov.br

Enfermeira Coordenadora Técnica Do Sub

(69)3521 2544

Polo De Jaru/RO

ellenkarinyalmeida@hotmail.com

Rosinaldo Lucena
Chefe Do Polo Base De Alta Floresta

Polo-base

rosinaldo.lima@saude.gov.br

D’oeste/Ro

Alta Floresta/RO

Ariela Pellizzari
Enfermeira Coordenadora Técnica Do Polo De

(69) 9 9916-9030
arielapellizzarii@gmail.com

Alta Floresta D’oeste/Ro
Marisa Ferreira Barrozo
Chefe Do Polo Base Humaitá/Am
Polo-base

Nilcilene Jacob De Oliveira Da Silva

Humaitá/AM

Enfermeira Coordenadora Técnica Do Polo De

(97)-3373-2862
marisa.ferreira.3@hotmail.com
(97)-3373-2862
nil19_jacob@hotmail.com

Humaitá-Am

ORGÃO

AGEVISA

SESAU

REPRESENTANTE
Flávia Serrano Batista

(69) 9 8115-9335

Apoio Técnico

flavia.serranob@gmail.cm

Maria Arlete da Gama Baldez

(69) 9 8111-9592

Coordenadora Epidemiológica

arlete.baldez@gmail.com

Hokneide dos Santos França

(69) 9 9380-7956

Técnica do Atenção

gpessesauro@gmail.com

Primária/GPES/SESAU
MPF
Polícia Federal
Secretário de Saúde
Seringueiras/RO
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TELEFONE/EMAIL

Anexo 1 – Qualificação dos profissionais 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 poderão ser abordados os seguintes conteúdos:
1. Noções básicas de antropologia (diálogo intercultural);
2. Noções de linguística das possíveis famílias linguísticas dos grupos isolados; (Rieli – Falar
com Ana Sueli))
3. Política de atenção à saúde dos povos indígenas com foco na atenção diferenciada
(Marcos Legais em construção – anexo 19);
4. Política de proteção aos grupos indígenas isolados e de recente contato (Marcos Legais –
anexo 19); (CGIIRC)
5. Noções de atendimento a urgências e emergências.
6. Contenção de surtos e epidemias;
7. Registro e qualificação de informação de saúde e sobre avistamentos de grupos indígenas
isolados;
8. Simulação de contato com as Equipes de Campo, Local e Central.
9. Informações específicas

Últimas atualizações em: 22/08/2020
Por: Danstin Lima (FPE Rio Cautário).
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Anexo 2 - Cordão ou Barreira Sanitária
Consiste em uma barreira criada para impedir a proliferação de um agente infeccioso ou
epidemias provenientes de populações do entorno de povos indígenas isolados. 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 não-indígenas).
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.

Municípios do Vale do Guaporé
O levantamento da divisão geográfica para atuação da Barreira Sanitária consiste entre
os municípios de Alvorada d´Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do
Guaporé e Costa Marques, na região do Vale do Guaporé.
Porém, o aparecimento dos indígenas isolados ocorreu na região do município de
Seringueiras, cuja aproximação os expõe a riscos de infecção por doenças e agravos
prevalentes nessa região.
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Será trabalho em conjunto com os Municípios citados a construção do Cordão Sanitário que
consiste em:
1. Levantamento Epidemiológico dos agravos que mais acomete a região (ex: tuberculose,
malária, leishmaniose, dengue, etc);
2. Levantamento da Cobertura Vacinal;
3. Sensibilização da população sobre os povos indígenas isolados, e
4. Possível aparecimento.

Últimas atualizações em: 22/09/2020
Por: Valquiria Ronik
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Anexo 3 – Quadro de Responsabilidades
Ação de preparação
Elaborar proposta de
qualificação dos profissionais
para atuação junto aos Povos
Indígenas Isolados – anexo 1
Definir propostas e ações para o
Cordão Sanitário e estratégia de
monitoramento do perfil
epidemiológico do entorno –
Anexo 2
Definir proposta para meios de
acesso e transporte - anexo 4
Definir do quadro sobre a rede
SUS – anexo 5
Definir contatos equipes Sesai e
Funai – anexo 6
Definir lista de medicamento e
insumos e situação de
disponibilidade – Anexo 7

Tarefas

Responsável

Prazo

Finalizado

Funai e Sesai
Danstin e Klayton

08/2020

10/2020

Sesai
Valquiria e Ione

08/2020

09/2020

08/2020

08/2020

08/2020

09/2020

08/2020

09/2020

Sesai
Geane Eriele e Suelen

08/2020

09/2020

Sesai
Graziele

08/2020

09/2020

Sesai e Funai
Graziele e Danstin

08/2020

09/2020

Sesai
Ione Santos

08/2020

09/2020

Revisar e adequar o anexo 11 –
Orientações para ações de saúde

Sesai
Suelen Teixeira

08/2020

09/2020

Revisar e adequar o anexo 12 Quadro de informações diárias

Sesai e Funai
Sala de Situação

08/2020

-

Sesai
Graziele Wermuth

08/2020

09/2020

Funai
Danstin e Klayton

08/2020

09/2020

Funai
Danstin e Klayton

08/2020

09/2020

Apresentar Ficha de identificação
dos indígenas – anexo 8
Apresentar fluxograma para
situações graves (remoções) anexo 9
Revisar e atualizar o quadro de
vacinação indígenas e insumos –
anexo 10

Revisar e adequar o anexo 13 –
Fluxograma de comunicação da
equipe de saúde no pré-contato
e contato inicial
Revisar e adequar o Anexo 14 –
Condutas de segurança no
contato
Revisar a atualizar o anexo 15 –
Condutas da equipe em campo:

Últimas atualizações em: 25/09/2020
Por: Valquiria Ronik
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Funai
Danstin e Klayton
Sesai
Hélia Reis
Sesai e Funai
Valquiria e Danstin

Anexo 4 - Meios de acesso e transporte1
Polo Base

Localização dos
PII

Transporte de
Emergência

Outros Meio de
Transporte/
Veículo

Cenário 1

Base Bananeiras
(Seringueiras –
RO);

Porção Sul da
Terra Indígena
Uru Eu Wau Wau

Via Terrestre
(veículos Pick up –
Triton);

Veículos Pick up –
Triton

Cenário 2

Base Cautário
(São Francisco do
Guaporé – RO)

Porção Sul da
Terra Indígena
Uru Eu Wau Wau

Via Terrestre
(veículos Pick up –
Triton); Via Fluvial
(Barco e motor de
popa)

Veículos Pick up –
Triton

Últimas atualizações em: 23/08/2020
Por: Danstin Lima
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Tempo de
deslocamento

Observações
sobre a
sazonalidade

No período
das águas é
possível o
deslocamento
via fluvial.

Anexo 5 - Quadro Rede SUS
CONSOLIDADO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NAS REDES DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

ESTABELECIMEN
TO
SECRETARIA

TRANSPORTE
DISPONÍVEL

ACESSO

DISTÂNCIA
TEMPO

MUNICÍPIO/
ESTADO

CONTATO

UBS KM 05

CARDIOLOGISTA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS L1 MARINGA

CARDIOLOGISTA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

RUA DOS CRAVOS,
2526 - SANTIAGO, JIPARANÁ - RO, 76901148
TELEFONE: (69) 34164094
RUA. MARINGÁ - NOVA
BRASÍLIA, JI-PARANÁ RO, 76908-402
TELEFONE: (69) 34210207

JI-PARANÁ/RO

RUA DOS CRAVOS,
2526 - SANTIAGO, JIPARANÁ - RO, 76901148
TELEFONE: (69) 34164094

JI-PARANÁ/RO

RUA PORTO VELHO
2323 CASA PRETA
78960000 JI PARANÁ, RO 69)
TELEFONE: 3416-4187

JI-PARANÁ/RO

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
3411-9505

JI-PARANÁ/RO

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
3411-9505

UBS KM 05

SAE

CER

CER

CER

CER

CER

CER
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ESPECIALIDADES

UROLOGISTA

INFECTOLOGISTA

ENDOCRINOLOGISTA

OTORRINO

FONOAUDIOLOGO

FISIOTERAPEUTA

NEUROLOGISTA

ORTOPEDISTA

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

TERREO

TERREO

TERREO

TERREO

TERREO

TERREO

TERREO

TERREO

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

JI-PARANÁ/RO

JI-PARANÁ/RO

JI-PARANÁ/RO

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
3411-9505

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
98401-1718

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
98401-1718
NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
98401-1718

CER

OFTALMOLOGISTA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

HOSPITAL DO
MUNICIPIO

CIRURGIÃO
VASCULAR

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
98401-1718
AV. DOM BÔSCO, 1300
- DOM BOSCO, JIPARANÁ - RO, 76907734
HORÁRIO:
ABERTO 24 HORAS

TELEFONE: (69) 34164097
AV. DOM BÔSCO, 1300
-JI-PARANÁ - RO,
76907-734
HORÁRIO:
ABERTO 24 HORAS
TELEFONE:(69)34164097

HOSPITAL DO
MUNICIPIO

CIRURGIAO GERAL

CEO/L I MARINGA

CIRURGIÃO
DENTISTA
TRATAMENTO COMO
CLINICO E DE CANAL

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

TERREO

TERREO

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

JI-PARANÁ/RO

RUA. MARINGÁ - NOVA
BRASÍLIA, JI-PARANÁ RO, 76908-402
TELEFONE: (69) 34210207
CAPS - CENTRO DE
ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL

CAPS
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PISIQUIATRA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

CRAS

PSICOLOGO

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS BNH

PSICOLOGO

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

R PORTO VELHO, 103
DOM BOSCO - JIPARANÁ, RO
( TELEFONE (69) 34214415

NOME: SÃO
FRANCISCO
TELEFONE: 3423-0453
ENDEREÇO: RUA
CALAMA, Nº 913 – 913 –
SÃO FRANCISCO – JIPARANÁ – RO –
CEP:76908061
ID CRAS MDS:
11001203903
RUA CRUZEIRO DO
SUL - C/ MARIO
ANDREAZZA - JIPARANÁ
BAIRRO: CJ MARIO
ANDREAZZA
CIDADE: JI-PARANÁ
ESTADO: RO
TELEFONE: 69 34241215

HOSPITAL DO
MUNICIPIO

PSICOLOGO

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

CECI CUNHA
CLINICA DA
MULHER

GINECOLOGISTA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS LI MARINGA

PEDIATRA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS LI MARINGA

CLINICO GERAL

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS KM 05

CLINICO GERAL

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

UBS BHN

CLINICO GERAL

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

RUA DOS CRAVOS,
2526 - SANTIAGO, JIPARANÁ - RO, 76901148
TELEFONE: (69) 34164094
RUA CRUZEIRO DO
SUL - C/ MARIO
ANDREAZZA - JIPARANÁ
BAIRRO: CJ MARIO
ANDREAZZA
CIDADE: JI-PARANÁ
ESTADO: RO
TELEFONE: 69 34241215

JI-PARANÁ/RO

NOVA BRASÍLIA, JIPARANÁ - RO, 76908510TELEFONE: (69)
98401-1718

CER

LABORATORIO
SÃO GABRIEL
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AV. DOM BÔSCO, 1300
- DOM BOSCO, JIPARANÁ - RO, 76907734
HORÁRIO:
ABERTO 24 HORAS
TELEFONE:(69)34164097
RUA CLOVIS ARAIS,
1424 - CENTRO, JIPARANÁ RO.TELEFONE(69)34164190
R. MARINGÁ - NOVA
BRASÍLIA, JI-PARANÁ RO, 76908-402
TELEFONE: (69) 34210207
R. MARINGÁ - NOVA
BRASÍLIA, JI-PARANÁ RO, 76908-402
TELEFONE: (69) 34210207

CLINICO GERAL
EXAMES
LABORATORIAIS DE
ROTINA:
HEMOGRAMA +
PLAQUETAS,
GLICEMIA DE JEJUM,
URÉIA + CREATININA,
TGO + TGP, ÁCIDO
ÚRICO, SÓDIO +
POTÁSSIO, FÓSFORO
+ MAGNÉSIO, FR
+VHS, TSH + T3 + T4,
FHS + LH +
ESTRADIOL, BETA
HCG, PSA, EAS, EPF,
CPK + CKMB, GAMA
GT, FOSFATOSE
ALCALINA, FERRO
SÉRICO,
BILIRRUBINA,
UROCULTURA, PCR E
ASLO.

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

AV. MARINGA, 1269
NOVA BRASILIA ENTRE
T 10 E T 11 JI-PARANÁ
RO TELEFONE (69)
3421-0801

LABORATORIO
BIOMED

LABORATORIO
PADRAO

LABORATORIO
EXAME
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EXAMES
LABORATORIAIS DE
ROTINA:
HEMOGRAMA +
PLAQUETAS,
GLICEMIA DE JEJUM,
URÉIA + CREATININA,
TGO + TGP, ÁCIDO
ÚRICO, SÓDIO +
POTÁSSIO, FÓSFORO
+ MAGNÉSIO, FR
+VHS, TSH + T3 + T4,
FHS + LH +
ESTRADIOL, BETA
HCG, PSA, EAS, EPF,
CPK + CKMB, GAMA
GT, FOSFATOSE
ALCALINA, FERRO
SÉRICO,
BILIRRUBINA,
UROCULTURA, PCR E
ASLO.
EXAMES
LABORATORIAIS DE
ROTINA:
HEMOGRAMA +
PLAQUETAS,
GLICEMIA DE JEJUM,
URÉIA + CREATININA,
TGO + TGP, ÁCIDO
ÚRICO, SÓDIO +
POTÁSSIO, FÓSFORO
+ MAGNÉSIO, FR
+VHS, TSH + T3 + T4,
FHS + LH +
ESTRADIOL, BETA
HCG, PSA, EAS, EPF,
CPK + CKMB, GAMA
GT, FOSFATOSE
ALCALINA, FERRO
SÉRICO,
BILIRRUBINA,
UROCULTURA, PCR E
ASLO.
EXAMES
LABORATORIAIS DE
ROTINA:
HEMOGRAMA +
PLAQUETAS,
GLICEMIA DE JEJUM,
URÉIA + CREATININA,
TGO + TGP, ÁCIDO
ÚRICO, SÓDIO +
POTÁSSIO, FÓSFORO
+ MAGNÉSIO, FR
+VHS, TSH + T3 + T4,
FHS + LH +
ESTRADIOL, BETA
HCG, PSA, EAS, EPF,
CPK + CKMB, GAMA
GT, FOSFATOSE
ALCALINA, FERRO
SÉRICO,
BILIRRUBINA,
UROCULTURA, PCR E
ASLO.

JI-PARANÁ/RO

AVENIDA DAS
SERINGUEIRAS, 567,
T14 ESQUINA COM
TARAUACÁ , BAIRRO
CAFEZINHO
69 . 3222 3000
69 . 3222 9999

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

OFICIAL DA SESAI

TERREO

TERREO

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO

AVENIDA DAS
SERINGUEIRAS, 1498
NOVA BRASÍLIA - JIPARANÁ - RO TEL: (69)
3424-3867

JI-PARANÁ/RO

RUA MARINGÁ, 647
NOVA BRASÍLIA - JIPARANÁ - RO - CEP:
78964-000 TEL: (69)
3421-9823

DE 2 A 6 HS

DE 2 A 6 HS

HOSPITAL DO
MUNICIPIO

JI-PARANÁ/RO
ENDOSCOPIA:
(BIOPSIA SÃO ENC.
PARA LABORATORIO
CONVENIADO EM
OUTRO MUNICIPIO)

HOSPITAL DO
MUNICIPIO

TELEFONE: (69) 34164097
OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

JI-PARANÁ/RO
USG GESTACIONAL,
ADOMINAL TOTAL, AB
SUPERIOR
TRANSVAGINAL, VIAS
URINARIAS
USG MAMARIA

OFICIAL DA SESAI

TERREO

JI-PARANÁ/RO
OFICIAL DA SESAI

TERREO

DE 2 A 6 HS

MAMOGRAFIA
INSTITUTO DE
PREVENÇÃO AO
CANCER

JI-PARANÁ/RO
OFICIAL DA SESAI

TERREO

Últimas atualizações em: 22/09/2020
Por: Hélia Reis (Assiste Social do Dsei Porto Velho)

AV. DOM BÔSCO, 1300
- DOM BOSCO, JIPARANÁ - RO, 76907734
HORÁRIO:
ABERTO 24 HORAS
TELEFONE:(69)34164097

DE 2 A 6 HS

INSTITUTO DE
PREVENÇÃO AO
CANCER
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AV. DOM BÔSCO, 1300
- DOM BOSCO, JIPARANÁ - RO, 76907734
HORÁRIO:
ABERTO 24 HORAS

DE 2 A 6 HS

RUA MANOEL FRANCO
N,326,BAIRRO NOVA
BRASILIA
TELEFONE:(69)34210032
RUA MANOEL FRANCO
N,326,BAIRRO NOVA
BRASILIA
TELEFONE:(69)34210032

Anexo 6 - Contatos e referências das equipes
Função

Equipe de referência central
Ricardo Lopes Dias

CGIIRC

Geovanio Oitaia Pantoja

Alexandra Japiassu
Tell Furtado

Telefones
(61) 3247-7046
(61) 9 8118-5232

Referência Técnica PIIRC
Referência Técnica PIIRC

E-mail
ricardo.dias@funai.gov.br
cgiirc@funai.gov.br
Geovanio.pantoja@funai.g
ov.br

(61) 9 8262-7768

Alexandra.japiassu@saude
.gov.br

(61) 9 8183-4642

Tell.furtado@saude.gov.br

(69) 99343-5554

klayton.corradi@funai.gov
.br

Equipe de referência local
Klayton Corradi

Coordenador FPE

Altair José Algayer

Coordenador FPE Guaporé

(69) 9 8407-2877

Altair.algayer@gmail.co

Ione da Silva Santos

Enfermeira/Dsei
Enfermeira/Dsei

(69) 9 8170-2922

Ione.santos@saude.gov.br
Valquíria.ronik@saude.gov
.br

Valquiria Ronik Caldeira

(69) 9 9962-5483

Equipe de Campo
Klayton Corradi
Altair José Algayer
Fábio Passos Crespino
Paulo Pereira da Silva

Coordenador FPE Rio Cautário
Coordenador FPE Guaporé
FUNAI
FUNAI

(69) 99343-5554

klayton.corradi@funai.gov
.br

(69) 9 8407-2877

Altair.algayer@gmail.co

(69) 9 9926-5082
(69) 9 8486-0554

Fabiopassos1974@gmail.c
om
Paulopereiradasilva22@g
mail.com

Médico Clínico
Uelinton José da Silva

(69) 9 9373-6909

Ednaldo Vaz de Barros

Enfermeiro/Campo

(69) 9 9301-7731

Elza Maria Castro

Técnica de Enfermagem

(69) 9956-1417

Ana Rebeca Da Silva Carvalho

Médico Clínico
Enfermeiro/Campo

Luana Carla Abreu Ribeiro

(69) 9 9330-4831
(69) 9 9278-9244

dr.uelintonsilva@hotmail.co
m.br
Dr reis2124@hotmail.com
-

Rebeca_studentt@hot
mail.com
Luanaa.ribeiro7@gmail.
com

Técnica de Enfermagem

(69) 9 9302-4367

josinaft@outlook.com

Danstin Nascimento Lima

Indigenista

(69) 99256-1045

danstin.lima@funai.gov.br

Marcos Aurelio Tosta

FUNAI

(69) 9 9800-6338

Guilherme

FUNAI

(11) 9 4465-1120

Josina Augusto Tupari Firmino
Outros contatos importantes

Últimas atualizações em: 25/09/2020
Por: Valquiria Ronik
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Anexo 7 – Lista de medicamento e insumos e situação de
disponibilidade
Medicamentos
Medicamento

Qtde

Cloreto de Sódio 0,9%

Solução injetável

15

sim

Amoxicilina 50 mg/ml

Suspensão oral

15

sim

Amoxicilina 500 mg

Cápsula

210

sim

Azitromicina 500 mg

Comprimidos

175

Sim

Suspensão oral

10

sim

Cápsula

210

sim

Cefalexina 50 mg/ml

Suspensão Oral

15

sim

Ibuprofeno 600 mg

Comprimidos

100

sim

Dipirona 500 mg

Comprimidos

100

sim

Dipirona 500 mg/ml

Gotas

20

sim

Mikania Glomerata (Guaco)

Xarope

15

sim

Loratadina 1 mg/ml

Xarope

10

sim

Loratadina 10 mg

Comprimidos

30

sim

Paracetamol 500 mg

Comprimidos

100

sim

Gotas

10

sim

Salbutamol 100 mcg/dose

Aerossol/frasco

3

sim

Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml

Suspensão oral

10

sim

Elixir

10

creme

10

Azitromicina 40 mg/ml
Cefalexina 500 mg

Paracetamol 200 mg/ml

Dexametasona 0,1 mg/ml
Dexametasona 1 mg/g

Observação: Total estimado para 35 pessoas.
Últimas atualizações em: 25/09/2020
Por: Geane Eriele
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Disponibilidade

Apresentação

sim

INSUMOS:

Item

Quantidade

Disponibilidade

01

Clorexidina digluconato, dosagem 0,5%, aplicação solução
tópica frasco 100 ml

10

Não

02

Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo conjunto completo
para automação, tipo de análise quantitativo de beta hcg,
método elisa, apresentação teste

10

Não

15

Não

3 pacotes

Sim

3

Não

1

Sim

30

Sim

30

Sim

200

Sim

100

Sim

100

Sim

100

Não

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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Descrição do material médico hospitalar

Fita hospitalar, tipo microporosa, material dorso em não
tecido, componentes adesivo acrílico, dimensões cerca de 10,
características adicionais hipoalergênico, cor transparente
Abaixador língua, material madeira, tipo descartável,
comprimento cerca de 14, formato tipo espátula, pacote com
100 unidades
Bolsa térmica, material* polímero, composição c/ gel atóxico,
capacidade* cerca 500, características adicionais* selada
Caixa térmica, material poliuretano expandido, densidade 35,
capacidade
26l,
características
adicionais
tampa
articulada/trinco embutido/alça dupla/dren0 com termômetro
Cateter periférico, aplicação venoso, modelo tipo escalpe,
material agulha agulha aço inox, diametro 19, componente
adicional c/ asa de fixação, tubo extensor, conector conector
padrão c/ tampa, componente 2 c/ sistema segurança segundo
nr/32, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual
Cateter periférico, aplicação venoso, modelo tipo escalpe,
material agulha agulha aço inox, diametro 23, componente
adicional c/ asa de fixação, tubo extensor, conector conector
padrão c/ tampa, componente 2 c/ sistema segurança segundo
nr/32, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual
Lanceta,
material
lâmina
aço
inoxidável,ponta
afiada,trifacetada, uso descartável, características adicionais
estéril, embalagem individual, tipo ultra fina
Seringa, material polipropileno, capacidade 3, tipo bico bico
central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de borracha,
adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´,
esterilidade estéril, descartável, apresentação embalagem
individual
Seringa, material polipropileno, capacidade 5, tipo bico bico
central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de borracha,
adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´,
esterilidade estéril, descartável, apresentação embalagem
individual
Seringa, material polipropileno, capacidade 10, tipo bico bico
central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de borracha,
adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´,
componente adicional c/ sistema segurança segundo nr/32,
esterilidade estéril, descartável, apresentação embalagem
individual

13

14

15

17

21

22

23

24

25

26

27

28

50

Seringa, material polipropileno, capacidade 20, tipo bico bico
central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de borracha,
adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´,
componente adicional c/ sistema segurança segundo nr/32,
esterilidade estéril, descartável, apresentação embalagem
individual
Gelo reutilizável, composição a base de carboximetilcelulose
em solução coloidal, dimensões 22 x 15 x 2, características
adicionais embalagem polietileno alta densidade, atóxico, ino
Garrote, fecho em pvc, que permite um ajuste fácil e
confortável; - tamanho adulto; - garantia contra defeitos de
fabricação. Indicações: procedimentos médico-hospitalares
que requeiram imobilização ou garroteamento.altura: 1,5cm;
largura:
3,00cm;profundidade:
32,30cm. Características
adicionais auto-trava, regulagem de tensão automática.
Avental hospitalar, tipo cirúrgico, material* polipropileno,
tamanho* único, gramatura cerca de 50, característica
adicional manga longa, punho elástico, esterilidade* uso único
Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural
íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características
adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável,
apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável,
modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração
Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural
íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato
anatômico, finalidade resistente à tração
Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural
íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato
anatômico, finalidade resistente à tração
Atadura, tipo 1 crepom, material 1 100% algodão, dimensões 4,
gramatura 1 cerca de 13 fios/, embalagem embalagem
individual. Largura 10 cm
Atadura, tipo 1 crepom, material 1 100% algodão, dimensões 6,
gramatura 1 cerca de 9 fios/, embalagem embalagem
individual. Largura 15 cm
Atadura, tipo 1 crepom, material 1 100% algodão, dimensões 6,
gramatura 1 cerca de 13 fios/, embalagem embalagem
individual largura 20 cm
Máscara, tipo antialérgico, tipo uso descartável/único, tipo
fixação elástico, aplicação em cirurgias, características
adicionais gramatura 30 g/m², tripla camada de filtragem,
formato retangular, cor branca
Óculos proteção, material armação acrílico, tipo proteção visão
periférica, material proteção plástica perfurada, tipo ajuste
haste frio, tipo lente anti-embaçante, cor lente incolor, cor
lente externa incolor, aplicação odontologia, características
adicionais antiembaçante e com lateral transparente, tipo
fixação com alças dobráveis, material lente policarbonato, tipo
cristal temperado, revestimento interno borracha

50

Não

30

Não

3

Não

100

Sim

500 unidades

Sim

500 unidades

Sim

500 unidades

Sim

100 unidades

Sim

100 unidades

Sim

100 unidades

Sim

1000
Unidades

Sim

30 unidades

Sim

29

50 pacotes

Sim

3

Sim

1

Sim

10 unidades

Sim

50 unidades

Sim

50 unidades

Sim

96 unidades

Sim

100 unidades

Não

10 unidades

Sim

02 unidades

Não

200 unidades

Não

100 unidades

Não
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Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,50,
esterilidade estéril, características adicionais sem pó, punho
longo com bainha, apresentação hipoalergênica,alta resistência
e sensibilidade, tipo uso descartável, formato anatômico,
aplicação antiderrapante, embalagem dupla embalagem,
abertura asséptica

50 unidades

Sim
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Iodopovidona (pvpi), concentração a 10% ( teor de iodo 1% ),
forma farmaceutica solução degermante fr 100 ml

20 unidades

Não

02 unidades

Não

300 unidades

Sim

30

32

33

34

35

36

37

37

39

40
41

47
48

51

Compressa gaze, material tecido 100% algodão, tipo 9
fios/cm2, modelo cor branca,isenta de impurezas, camadas 8
camadas, largura 7,50, comprimento 7,50, dobras 5 dobras
Medidor de pressão absoluta, nome medidor de pressao
absoluta
Nebulizador, tipo motor mínimo 1/10 hp, compressor pistão
oscilante, acessórios 4 circuitos completos adulto e 4 infantil,
tensão alimentação 110/220, característica adicionais vazão
livre mínima de 10l/min
Coletor material pérfuro-cortante, material papelão,
capacidade total 13, acessórios alças rígidas e tampa,
componentes adicionais revestimento interno em polietileno
alta densidade, tipo uso descartável
Equipo, tipo de equipo de infusão, material pvc cristal,
comprimento mín. 120, tipo câmara câmara flexível c/filtro ar,
tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo
injetor c/injetor lateral´y´,autocicatrizante, tipo conector luer
c/ tampa, esterilidade estéril,descartável
Fita adesiva, material tecido, tipo esparadrapo industrial,
largura 10, comprimento 50, cor branca
Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 2-0, cor
preta, comprimento 70, características adicionais com agulha,
tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento agulha 3,0,
esterilidade estéril
Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 15, tipo
descartável, esterilidade estéril, características adicionais
embalada individualmente.
Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, material
alvejado, purificado, isento de impurezas, características
adicionais enrolado em papel apropriado, esterilidade não
estéril, tipo embalagem embalagem individual
Monitor portátil, operação digital, tipo amostra sangue capilar,
tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de operação até
600, tempo resposta até 10, memória 250 a 500 testes,
componentes com lancetas, tiras, acessórios lancetador,
solução control
Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise
quantitativo de glicose, características adicionais capilar,
apresentação tira
Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho n. 22, tipo
descartável , esterilidade, estéril , embalagem individual

Oxímetro, tipo pulso, faixa medição saturação 1 0 a 100%, faixa
medição pulso 1 cerca de 20 a 250, autonomia sistema 1 cerca
32, alimentação pilha, acessórios c/ sensor
Máscara de proteção n95, tipo p/proteção contra poeiras,
fumos e névoas tóxicas, características adicionais semi-facial,

classe pff-2, tiras ajustáveis, com registro na anvisa e
descrições no rótulo do produto.
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50

51

52

53

54

55

56

Swab combinado (15cm) de rayon, descartável, estéril, com
pontas de fibras de naylon, haste plástico flexível com ponta
flexível em poliestireno, acondicionado individualmente, para
coleta de espécime. Com registro na anvisa e descrição no
rótulo do produto.
Tubo cônico, tipo falcon, estéril, em polopropileno,
transparente, com tampa rosqueável, resistente a
autoclavagem a 121ºc, por até 10minuts, graduado com
superfície para marcação de amostra, fundo cônico com
capacidade para 15ml (17x119mm), com etiqueta de
identificação. Com registro na anvisa e descrição no rótulo do
produto.
Reagente para diagnóstico clínico 7, conjunto completo,
qualitativo anti coronavírus covid-19 igg e igm, teste,
imunocromatografia, com registro na anvisa.
Ambu- unidade manual de respiração artificial pediátrico bolsa
reservatório o2, tipo: reutilizável, componentes: c,reservatório
de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais:
máscara transparente, autoclavável e balão. Com registro na
anvisa e descrição no rótulo do produto.
Ambu- unidade manual de respiração artificial adulto - com
bolsa reservatório o2, tipo: reutilizável, componentes:
c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características
adicionais: máscara transparente, autoclavável, e balão
capacidade: 3,01l. Com registro na anvisa e descrição no rótulo
do produto.
Termômetro digital de testa com infravermelho para aferir a
febre, determinar a temperatura de superfícies e ambientes,
com exibição em celsius, função de luz de tela,com sinal sonoro
podendo ser desativado, possuir três tipos de medição sem
contato: medição de testa, medição de superfície e medição de
ambiente. Som de alerta ao usuário quando a medição estiver
concluída, com bateria substituível. Com registro na anvisa.
Termômetro clínico, ajuste digital, escala até 45, tipo* uso
axilar e oral, componentes c/ alarmes, memória última
medição, embalagem individual, memória para última
medição, 1 bateria de lítio 1,5 v,branco,1 termômetro, 1 capa
de proteção.dimensões de 12,4x1,8x1cm, 0,01g, garantia de 12
meses. Com registro na anvisa.
Touca descartável uso hospitalar, tipo turbante com elástico,
gramatura 20, cor branca.caixa 100 unidades

Últimas atualizações em: 28/09/2020
Por: Suellen Teixeira
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100 unidades

Sim

100 unidades

Sim

300 unidades

Sim

01 unidade

Não

01 unidade

Não

02 unidades

Não

10 unidades

Não

500 unidades

Sim

Anexo 8 – Ficha de identificação
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Anexo 9 – Fluxograma Primeiro Atendimento de Saúde
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Anexo 10 – Quadro de vacinação
Fonte: Nota Informativa nº 279/2018 - CGPNI/DEVIT/SVS/MS

Esquema de vacinação para menores de 1 ano
(lactentes - crianças de colo)
VACINAS
BCG

ROTAVÍRUS

Pentavalente (DTP -Hibhep B)

VIP

Pneumo 10V

1ª visita
ou dose

2ª visita
ou dose

3ª visita
ou dose

Reforço

Esquema Básico

x

Dose única ( Ao nascer até 5 anos)

x

x

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

x

x

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

x

3 doses (intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias
entre as doses)
1º reforço 6 meses após a última dose ( com VIP)
2º redorço com 4-6 anos de idade (com VIP)

x

A partir de 2 meses de idade
2 doses (intervalo de 60 dias , mínimo de 30 dias )
1 dose de reforço aos 12 meses.

x

x

x

x

x

x

x

A partir de 2 meses de idade
2 doses (intervalo de 60 dias , mínimo de 30 dias )
1 dose de reforço aos 12 meses.

Meningo C conjugada

Influenza

x

Febre Amarela

x

2 doses a partir de 6 meses de idade
(primovacinação)
Intervalo de 30 dias entre as doses

x

Dose única a partir de 9 meses de idade

Esquema de vacinação para crianças de 1 ano a menores de 7 anos
VACINAS
BCG
Tríplice Viral (SCRSarampo, Caxumba e
Rubéola)
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1ª visita
ou dose

2ª visita
ou dose

x

x

3ª visita
ou dose

Reforço

Esquema Básico

Dose única ( ao nascer até 5 anos)
x

2 doses a partir de 12 meses de idade de idade
(intervalo de 30 dias entre as doses)
A 2ª dose pode ser administrada com SCR ou Tetra
Viral (SCRV)

Varicela

x

Pentavalente (DTP -Hibhep B)

x

x

2 doses (intervalo de 90 dias, mínimo de 30 dias
entre doses)
Pode ser utilizada vacina Varicela ou tetra viral
(SCRV)

x

x

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

x

3 doses (intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias
entre as doses)
1º reforço 6 meses após a última dose ( com VIP)
2º redorço com 4-6 anos de idade (com VIP)

x

VIP

x

x

x

Pneumo 10V

x

x

Meningo C conjugada

x

Dose única ( a partir de 12 meses de idade)

Influenza

x

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

Febre Amarela

x

Dose única

Hepatite A

x

Um dose

2 doses a partir de 12 meses até 5 anos de idade
(intervalo 60 dias entre as doses)
Entre 5 a 7 anos de idade, utilizar a pneumo 23v

Esquema de vacinação para pessoas acima de 7 anos (adolescentes, adultos e idosos)
1ª visita
ou dose

2ª visita
ou dose

Tríplice Viral (SCRSarampo, Caxumba e
Rubéola)

x

x

2 doses com intervalo de 30 dias entre as doses

Varicela

x

x

2 doses com intervalo 30 dias entre as doses

Influenza

x

VACINAS

3ª visita
ou dose

Reforço

1 dose anual

x

x

Pneumo 23 v
dTpa/dT

VIP
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Esquema Básico

x

x

x

x

x

x

x

Para toda a população indígena acima de 5 anos de
idade, sem vacinação prévia com pneumo 10 v
1 reforço aos 60 anos com intervalo de 5anos da
dose inicial
Iniciar o esquema com 1 dose de dTpa, seguida de
2 doses de dT (intervalo de 60 dias entre as 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)

Hepatite B

x

x

3 doses (0-1-6 meses)
Se necessário esquemas alternativos ( 0-1-2-6 a 12
meses) ou (0-2-4 meses)

x

x

Indicado para homens e mulheres entre 9 e 26
anos de idade
Para a faia etára de 9 - 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)

HPV

x

x

Febre Amarela

x

Dose única a partir de 9 meses de idade

Meningo ACWY

x

Dose única

Hepatite A

x

Uma dose

Esquema de vacinação para gestantes
VACINAS

1ª visita ou
dose

2ª visita ou
dose

3ª visita ou
dose

dtPa/dT

x

x

x

Hepatite B

x

x

x

Influenza

x

Reforço

Esquema Básico

x

1 dose de dTpa a partir de 20ª semana de
gestação (se período de gestação desconhecido,
aplicar dTPa)
2 doses de dT (intervalo de 60 dias entre doses)
Aplicar 1 dose com dTPA a cada gestação
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

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 riso de contrair novas doenças. Em se tratando de indígenas que
em algum momento já foram vacinados e que se tenha o registro dessa vacinação
(prontuário), o esquema a ser adotado vai depender das vacinas e quantidade de doses já
recebida.

Últimas atualizações em: 28/09/2020
Por: Ione Santos
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Anexo 11 – Orientações para as ações de saúde
Premissas:
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 DST, controle da Tuberculose,
dentre outras ações.)
c) Para todas as atividades de saúde que se venham a ser realizadas a um
indígena em situação de contato inicial deve se ter o consentimento da pessoa
que receberá a atenção e do líder do grupo contatado (se for o caso). Para a
atenção às mulheres, crianças e idosos, devem ser consultados 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.

Últimas atualizações em: 25/09/2020
Por: Suelen Teixeira
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Anexo 12 – 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 (nome do
emissário)

Últimas atualizações em: 24/09/2020
Por: Valquiria Ronik
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Local da Informação

RESPONSÁVEL PELA
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO
(nome/função/modo)

Anexo 13 – Fluxograma de comunicação da equipe de saúde no pré-contato e contato inicial

Últimas atualizações em: 22/09/2020
Por: Valquiria Ronik
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Anexo 14 – Condutas de segurança no contato
Evitar a utilização de muitos objetos e acessórios (relógio, correntes, etc.);
A. Evitar que o acampamento da equipe coincida com o acampamento dos
indígenas;
B. Não ir sozinho ao acampamento onde ficam os indígenas;
C. Se possível não permitir/evitar a visita e pernoite dos indígenas em contato
inicial ao acampamento da Equipe de Campo;
D. 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 se diárias ou a
cada três dias);
E. Não sair para a mata a sós ou acompanhado dos índios em contato inicial sem
autorização do coordenador da Funai;
F. Restringir o acesso ao local do contato (rio, aldeia, igarapé, roça, outros) de
pessoas estranhas ou não autorizadas;
G. Respeitar possíveis questões de gênero (evitar fazer qualquer abordagem
direta às mulheres e crianças, etc.);
H. A equipe deve estar devidamente identificada com camisas iguais, onde
destaque-se a logomarca da Funai;
I. Posicionamento da equipe quando do atendimento de saúde próximo a uma
rota de fuga pré-estabelecida no acampamento de contato;
J. Construção do acampamento da Equipe de Campo com 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 e
procedimentos de sobrevivência e de como se reagruparem, habitações
próximas ao barranco do rio, aceiro que permita um maior campo de visão,
entre outros.)
K. Sempre fazer o atendimento de saúde próximo à equipe da Funai (servidores e
colaboradores indígenas);
L. Ter número de homens adultos, no mínimo, equivalente ao dos indígenas em
contato inicial (critério a ser avaliado pela equipe da FUNAI/SESAI);
M. Fazer varredura na primeira visita diária ao acampamento de contato à procura
de armas escondidas (bordunas, terçados, entre outros);
N. Sempre ao entrar no acampamento de contato, deixar a equipe de saúde por
último e um observador em ponto estratégico;
O. Avaliar e determinar junto com toda Equipe de Campo o porte de arma de fogo
longa próximo aos índios em contato inicial;
P. Evitar movimentos bruscos e demonstrar empatia, afeição e tranquilidade na
relação com os indígenas;
Q. Tentar manter a calma em casos de aumento da entonação de voz e expressões
intimidatórias dos indígenas em contato inicial;
R. Explicar antecipadamente as ações que serão realizadas e só iniciá-las a partir
do consentimento do indígena;
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S. É comum que os indígenas queiram ver as partes íntimas dos que chegam, os
profissionais não precisam se assustar;
T. Recomenda-se o cuidado ao aceitar alimentos oferecidos pelos indígenas por
possibilidade de envenenamento;
U. Discutir as dúvidas com pessoas mais experientes ou com os colaboradores
indigenistas;
Últimas atualizações em: 25/08/2020
Por: Danstin Lima
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Anexo 15 – Condutas da equipe em campo:
A. Em caso de acampamentos (indígenas e Equipe de Campo) serem próximos e nas
margens de cursos d’água, colocar sempre os de contato dos indígenas a
montante do da Equipe de Contato;
B. Definir no primeiro dia as regras de conduta e segurança no acampamento
(alimentação, higiene, divisão de trabalho e responsabilidades, uso de armas,
comunicação, registro de imagens, horários, zelo com equipamentos, entre
outros);
C. Não oferecer aos indígenas alimentação com sal, açúcar e produtos
industrializados;
D. 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 objetos trocados possam ser veículos de contaminação de
patologias e mudanças comportamentais e culturais.
E. Quando houver troca deverão ser ensinados os procedimentos de limpeza do
objeto trocado;
F. Criar separadamente do acampamento da Equipe de Campo e do acampamento
dos indígenas, um local de quarentena/observação para os novos integrantes;
G. Realização de exame clínico rigoroso em toda a equipe antes de entrada em área
(anmnese, exame físico detalhado, COVID-19, teste de malária e realização de
tratamento para verminose); com vacinação adequada
H. Uso rigoroso dos EPIs (luva, máscara, avental, bota com uso de perneira, óculos
de proteção ou capacete e gorro);
I. Tratamento adequado da água para consumo (hipoclorito líquido ou sólido);
J. Cuidados de higiene (insistência na lavagem de mãos e/ou álcool em gel 70%,
tornando obrigatório antes da ida ao acampamento de contato;
K. Colocar sabão neutro (coco) em diversos locais do acampamento (cozinha,
igarapé, banheiro, trapiche, bote, entre outros);
L.

Atenção ao meio ambiente e destino adequado de dejetos, principalmente
resíduos infectantes;

M. Adequado manejo dos resíduos sólidos: utilizar sacos plásticos para posterior
retirada do lixo do local.
N. Para resíduos orgânicos, enterrá-los a pelo menos meio metro de profundidade e
longe da praia.
O. O manejo dos resíduos biocontaminados é de responsabilidade exclusiva do
pessoal da saúde.
P. Não queimar papéis e/ou outros materiais próximos aos PII pela possível
associação que podem fazer com mecanismos de transmissão de doenças.
Q. Fazer banheiro abrindo um buraco, fechando-o (preferencialmente com tampa)
para cobrir os dejetos, usar cal virgem e folhas secas (ou pó de serra) a cada uso;
R. Os demais profissionais que ocasionalmente estejam nas proximidades do
acampamento de contato não devem se aproximar do acampamento, assim
como os demais indígenas (sensibilização do entorno);
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S.

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;
T. Respeitar os protocolos de comunicação, sobretudo sobre a utilização da
radiofonia pelas Equipes de Campo e Local (horários, situações emergências,
temas autorizados, entre outros.) e posicionamento oficial da Equipe de Campo
no diálogo com o entorno (indígena ou não) e com os próprios indígenas em
contato inicial;
U. Fazer reuniões diárias com toda equipe para alinhamento da rotina diária e
resolução de questões de tensões e dúvida na equipe

Últimas atualizações em: 25/08/2020
Por: Danstin Lima
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Anexo 16 - Definição de atribuições e competências
institucionais
Atribuição exclusiva 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 servidores de outras instituições com relação à política de atenção à
saúde dos PIIRC;
o Controlar e analisar os atestados médicos dos pedidos de autorização de ingresso
em terras indígenas com presença de PIIRC;
o Financiar as ações de atenção à saúde indígena, incluindo os PIIRC;
o Promover por meio do SUS, a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País;
Compete à SESAI repassar à FUNAI:

o
o
o

o

Plano de Contingência de Saúde para povos indígenas isolados em situação de
quebra de isolamento e surtos epidêmicos em povos de recente contato;
Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central, Equipe de
Campo e o Cadastro de Especialistas;
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;
Identificar profissionais de saúde de sua rede e manter disponível uma equipe para
possível atuação no caso de contato; preparar insumos e equipamentos básicos e
logísticos referentes às práticas de atenção à saúde dos PIIRC.

Atribuição exclusiva 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 índios isolados e de recente contato;
o Coordenar as ações no acampamento de contato e da Equipe Local, priorizando a
criação de condições adequada para que a equipe de saúde possa atuar, as
questões de segurança e a interlocução com o grupo em contato inicial e seu
entorno indígena (Matis, Marubo ou Kanamari, provavelmente).
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Compete à FUNAI repassar à SESAI:
o Plano de Contingência Sócio-antropológico para povos indígenas Isolados em
situação de quebra de isolamento e surtos epidêmicos em povos de recente
contato;
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 - FPEs e as respectivas terras indígenas;
o Informações do complexo cultural/etnia e possível língua/tronco linguístico de
cada Referência;
o Informações relativas a acesso, meios de comunicação e infra-estrutura das
Frentes de Proteção Etnoambientais (material e humana) existentes na região ou
em Terras indígenas com presença de PIIRC;
o Impactos ambientais e perigos a que os PIIRC estão submetidos;
o Relação de empreendimentos que impactam os PIIRC;
o Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central, Equipe de
Campo e o Cadastro de Especialistas;

Últimas atualizações em:
Por:
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Anexo 19 – Marcos legais e diretrizes da Política de Proteção e Promoção dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato2
- 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 – GIIRC e por meio das 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. Comissão Interamericana de Direitos Humanos/Organização dos Estados
2

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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Americanos. (OEA, 2013).
- 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 nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias
para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

Últimas atualizações em:
Por:
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