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RESUMO
O presente trabalho acadêmico é resultante de uma pesquisa com breve descrição do
território sobre a atuação na Comunidade Indígena da Etnia Kaingang do Setor Irapuá, do
Polo Base Guarita no interior do Rio Grande do Sul, pertencente ao Distrito Sanitário Especial
Indígena Interior Sul, um dos trinta e quatro Distritos existentes no Brasil. O trabalho da
pesquisadora com a população indígena se iniciou na Bolívia, onde cursou medicina, e onde
existem inúmeras etnias. Como metodologia de pesquisa foram buscados dados diretamente
do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul e em sites como Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Prefeitura de Redentora, Ministério da Saúde, SESAI, OMS,
dentre outras fontes confiáveis e atualizadas. A população indígena assistida pelo DSEI/ISUL
é de 38.945 habitantes. Dividido nas etnias: 11 - Kaingang, Guarani Mbya, Xokleng, Guarani,
Charrua, Guarani Kaiowa, Terena Pataxó, Galibi, Saterê-Mauê e Xetá (em ordem decrescente
de proporção). A Terra Indígena Guarita, ou agora Reserva Indígena Guarita (Polo Base
Guarita), foi criada pelo Governo Estadual do Rio Grande do Sul no período de 1910 a 1920. É
um território Kaingang que abriga também famílias Guarani. Para os indígenas o território é a
vida deles. O Setor do Irapuá, é atendido pelo Programa Mais Médicos para o Brasil do
Ministério da Saúde, do qual a pesquisadora faz parte. A via RS 330, é uma porta de entrada
para o Covid-19, que está assolando o mundo com a pandemia do sarscov2. Daí surgiu a
necessidade de abordagens sobre as questões voltadas à educação em saúde sobre o Covid19, pois atualmente são mais urgentes na medida em que os casos no entorno ao Setor
Irapuá se tornaram mais evidentes, chegando à transmissão comunitária. Ainda não existe
tratamento concreto, ou mesmo vacina para todos, e as existentes contra o novo coronavírus
ainda não são 100% eficazes. A doença pode comprometer a vida das pessoas da
comunidade, principalmente aquelas avançados em idade, que são detentores da história e
conhecimentos, além de comprometer a vida das gerações futuras. Desde o início da
pandemia com primeiro caso registrado no Brasil em fevereiro de 2020 até agora, agora em
janeiro de 2021, foram 217.036 mortes por covid-19. No Brasil há 40.780 casos confirmados
entre os indígenas. Indígenas mortos pela COVID-19: 533. O Rio Grande do Sul apresenta 108
casos confirmados de infectados pela covid-19. O Dsei Interior Sul apresentou um total de 39
óbitos e o número de casos de Covid-19 no Polo Base Guarita é de 25 pessoas para uma
população de 7784 habitantes. A equipe multiprofissional de saúde indígena, lideranças e
idosos da comunidade do Setor Irapuá, após analisar os dados epidemiológicos, observou
crescente infecção de indígenas por pessoas dos grupos de risco, gestantes, etc. Alguns
aspectos a considerar foram: festas, migração, não observância dos 14 dias de isolamento.
Buscou-se realizar ações em educação em saúde como palestras e principalmente rodas de
conversa. Sugere-se a continuidade da educação e o estímulo aos membros da comunidade
a se capacitarem como AIS, AISAN, técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Odontólogos e
Médicos.
Palavras-chave:
Vulnerabilidade. Doenças Virais. Educação em Saúde. Equipe Multiprofissional. Saúde
Preventiva.

APRESENTAÇÃO
A pesquisadora teve seu primeiro contato com a saúde indígena quando cursava
medicina na Bolívia entre os anos 2010-2016, quando pôde fazer visitas nas casas da
população indígena boliviana, chamada por eles de “colhas”, com várias etnias, mesmo
numa cidade cosmopolita como Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, muitos indígenas vêm do
interior para a capital Santa Cruz em busca de trabalho e oportunidades. Porém acontece o
choque cultural com as pessoas moradoras da cidade, que são chamados de “cambas”,
descendentes de espanhóis, que na verdade atualmente é uma mistura de raças.
Ainda na universidade de medicina pôde ter contato com indígenas de várias etnias e
até com colegas de sala sendo indígenas. Sendo de grande experiência.
Nas visitas nas casas pôde conhecer um pouco dos seus hábitos e também orientar
quanto a limpeza e cuidado contra o mosquito da dengue, pois a pesquisadora atuou por três
meses no centro de epidemiologia em trabalho de campo, em Santa Cruz de La Sierra.
No Brasil o contato com a saúde indígena se deu através da oportunidade do
Programa Mais Médicos para o Brasil, com o fato curioso de que ao se inscrever, a
pesquisadora e os companheiros, achavam que atuariam no Estado de Santa Catarina, dado
o nome do DSEI Interior Sul – SC naquele momento, contudo o DSEI abrange até o interior do
Rio Grande do Sul.
Atualmente a pesquisadora atua entre os municípios de Miraguaí e Redentora, tendo
o Polo Base Guarita em Tenente Portela no interior do Rio Grande do Sul. Atende pelo
Programa em três unidades: Irapuá, Bananeiras, Pau Escrito.
As expectativas são grandes, e têm sido realizadas e ampliadas, no sentido de
cuidado com a população assistida. Espera-se orientar com educação em saúde de maneira
individual e coletiva com as equipes visando uma melhora na saúde e qualidade de vida
destes povos.
A Seguir fotos em local de trabalho na saúde indígena.

Figura 1 - Arquivo Pessoal

CAPÍTULO 1 - ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO DSEI
A pesquisadora procurou obter dados diretamente do Distrito Sanitário Especial
Indígena Interior Sul e em sites como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Prefeitura de Redentora, Ministério da Saúde, Sesai, OMS, dentre outros buscando sempre
fontes confiáveis e atualizadas.
O Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul - DSEI/ISUL abrange os Estados: Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, tendo 82 municípios com presença indígena. São 19
acampamentos, 175 aldeias, com o total de acampamentos + aldeias= 194. Acesso às
aldeias: Fluvial (1), Terrestre (189), Misto - Fluvial e terrestre (4).
A população indígena assistida pelo DSEI/ISUL é de 35.506 habitantes. Dividido nas
etnias: 11 - Kaingang, Guarani Mbya, Xokleng, Guarani, Charrua, Guarani Kaiowa, Terena
Pataxó, Galibi, Saterê-Mauê e Xetá (em ordem decrescente de proporção). Tem uma
proporção de pessoas do sexo masculino de 50,09% e 49,91% do sexo feminino. A proporção
de menores de 5 anos: 12,62% e a de idosos (acima de 60 anos): 5,20%. E ainda tendo as
gestantes finalizadas (até setembro/2019): 577.
O DSEI/ISUL tem 11 polos base: Polo Base Araquari, Polo Base Barra do Ribeiro, Polo
Base Chapecó, Polo Base Florianópolis, Polo Base Guarita, Polo Base Ipuaçu, Polo Base José
Boiteux, Polo Base Osório, Polo Base Passo Fundo, Polo Base Porto Alegre, Polo Base Viamão.
Não possuindo nenhum CASAI (Casa de Saúde Indígena).
Conta com 61 Unidades Básicas de Saúde Indígena, com um total de 49 Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI).
A cidade onde a pesquisadora atua em três unidades de saúde indígena se chama
Redentora, uma pequena cidade do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que
inicialmente foi nomeada de “Vila Seca”, devido a dificuldade que os viajantes, por volta de
1800, tinham de acharem água para beber (REDENTORA, 2017).

Figura 2 - Brasão Cidade de |Redentora - RS (REDENTORA, 2017)
A criação como distrito se deu em 1888, e tinha extensão do Campo Santo em
Palmeira das Missões até o local onde hoje é a reserva Indígena do Guarita. Devido a
migração de famílias católicas para o distrito, passando a se chamar Redenção. Foi por volta
de 1943 que o município passou a ser distrito de Três Passos, recebendo um novo nome,
Redentora por causa de uma estátua do Cristo Redentor que existe neste local e mais tarde
com a emancipação de Campo Novo, passa então a ser distrito do novo município. Somente
em 1963 que os habitantes ali moravam, resolveram buscas a emancipação. Os habitantes
se chamam redentorenses. (REDENTORA, 2017).

Redentora é um município do Estado do Rio Grande do Sul que tem uma extensão
territorial de 302,7 km² e contava com 10 222 habitantes no último censo. A densidade
demográfica é de 33,8 habitantes por km² no território do município (IBGE, 2017). Está a 559
metros de altitude e tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 27° 39 53 Sul,
Longitude: 53° 38 3 Oeste. Tornando-a vizinha dos municípios de Coronel Bicaco, Dois Irmãos
das Missões e São Pedro das Missões. Situando-se a 37 km a Sul-Leste de Três Passos a
maior cidade nos arredores. Redentora faz parte da mesorregião do Noroeste Rio-grandense
e da microrregião de Três Passos (CIDADE BRASIL, 2018).

Figura 3 - GOOGLE, 2020.
Redentora está a 352 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E nos
arredores de redentora estão localizadas a: Serra do Alto Uruguai 9.6km; Serra do Inhacorá
16.3km; Serra da Guarita 29.7km. Este município apresenta 10.6% dos seus domicílios com
esgoto sanitário adequados. Cerca de 83.1% dos domicílios urbanos estão em vias públicas
com arborização. Destes somente 4.9% dos domicílios urbanos estão em vias públicas com
urbanização adequada com bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2017).

Figura 4 - Google, 2020.
A cidade de Redentora apresentava no último senso em 2017, uma média salarial de
2,1 salários mínimos. Tendo somente 6,4% da população com alguma ocupação.
Apresentando um IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) em 2010 de 0,631
(IBGE, 2017).

Figura 5 - IBGE, 2017
O trabalho na saúde indígena é desafiador e ao mesmo tempo recompensador. Os
desafios são grandes de infraestrutura, medicamentos, pessoal, locomoção para as unidades

de saúde. Espera-se com este trabalho acadêmico promover a saúde dos povos assistidos em
uma das unidades básicas de saúde indígena.

CAPÍTULO 2 - ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E DE ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE DO DSEI
No Brasil a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) é a área do Ministério da
Saúde que foi criada para coordenar e executar todo o processo de gestão do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena em todo Território Nacional. Tendo como missão principal
implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no
cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle
social, garantindo o respeito às especificidades culturais (DSEI INTERIOR SUL, 2012).
O Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI) é um instrumento eficaz para desenvolver
e aprimorar o planejamento de ações a partir de uma análise situacional da saúde e
saneamento nas aldeias, que deve estar em consonância ao Plano Estratégico da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI). A partir daí juntamente com os Conselhos Locais de
Saúde Indígena (CSLI), e sua consolidação pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI) e aprovação no Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), tendo o
acompanhamento do cumprimento das metas pela SESAI anualmente (DSEI INTERIOR SUL,
2019).
Serafim (2004) aponta que, “para a efetivação da política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas, destacou-se a necessidade de uma rede de serviços básicos de
saúde nas terras indígenas, a fim de superar as deficiências de cobertura, as dificuldades de
acesso e aceitabilidade do SUS para esta população” (SERAFIM, 2004, p.26). E, ainda, que a
eficácia do Sistema estava alocada aos princípios e diretrizes da descentralização,
universalidade, equidade, participação comunitária e controle social. Permanecia a ênfase no
processo saúde-doença, havia o respeito às concepções, valores e práticas próprias de cada
sociedade indígena. A autora menciona que não é somente o sistema, com um olhar
tecnológico, de conhecimento e biomédico, que faz a diferença para a cura, para o
tratamento dos povos indígenas, mas também, a abordagem holística, que considerava as
relações individuais, familiares e comunitárias com o universo que rodeia as comunidades.
“As suas práticas de cura conceituam uma lógica interna de cada comunidade e sua relação
com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem” (SERAFIM, 2004, p.26); Ao
visualizar como se configurou o quadro da atenção à saúde indígena, compreende-se que é
relevante trazer presente de forma mais específica à organização do Distrito Sanitário
Especial Indígena – DSEI, ao considerar a sua importância na gestão dos serviços em saúde.
A sua implantação, segundo Serafim (2004), é para dispor e manter uma “rede de serviços
de assistência básica hierarquizada e integrada com a rede de complexidade crescente do
SUS”. (SERAFIM, 2004, p.27).
Segundo Serafim (2004), no Brasil, há 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEIs), que tinham a subordinação ao Departamento de Saúde Indígena da Funasa e
atualmente, a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI. Estes 34 DSEI são divididos por
critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas. A
configuração do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL), passou por
transformações, pois inicialmente, era composto dos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, porém após a Portaria 32, de 23 de maio de 2012, a
configuração do DSEI/ISUL abrange hoje dois estados: Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O DSEI/ISUL possui extensão territorial de 159.569 km2, tendo sua sede situada no

município de São José/SC, região metropolitana de Florianópolis/SC. Ocupando 82 os
municípios com aldeias e acampamentos indígenas em sua área de abrangência.
Quadro 1. Caracterização dos Polos Base por população, municípios, acampamentos,
aldeias e total (aldeias + acampamentos) no DSEI Interior Sul, 2019.

Tabela 1 - Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI,
novembro/2019
Os municípios com população indígenas são: Água Santa, Barra do Ribeiro; Benjamin
Constant do Sul; Bento Gonçalves; Caçapava do Sul; Cachoeira do Sul; Cacique Doble;
Camaquã; Canguçu; Capivari do Sul; Caraá; Carazinho; Charqueadas; Charrua; Constantina;
Cristal; Cruzeiro do Sul; Eldorado do Sul; Engenho Velho; Erebango; Erechim; Erval Seco;
Estrela; Estrela Velha; Farroupilha; Faxinalzinho; Gentil; Gramado dos Loureiros; Guaíba;
Ibiraiaras; Iraí; Lajeado; Lajeado do Bugre; Liberato Salzano; Maquiné; Mariana Pimentel;
Mato Castelhano; Muliterno; Nonoai; Osório; Palmares do Sul; Passo Fundo; Pelotas; Planalto;
Porto Alegre; Redentora; Rio dos Índios; Rio Grande; Riozinho; Rodeio Bonito; Ronda Alta;
Salto do Jacuí; Santa Maria; Santo Ângelo; São Leopoldo; São Miguel das Missões; São Valério
do Sul; Sertão; Tabaí; Tenente Portela; Terra de Areia; Torres; Três Palmeiras; Viamão e
Vicente Dutra.

Figura 6 - Mapa do DSEI Interior Sul (MINISTERIO DA SAÚDE/SESAI. 2019).
Controle social:
O controle social do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI/ISUL) é
composto pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) e conselhos Locais de Saúde
Indígena (CLSI). Atualmente, o CONDISI é composto por 64 membros distribuídos de forma
paritária entre usuários, trabalhadores e gestores, e 27 CLSI, com aproximadamente 200
conselheiros locais distribuídos nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e
São Paulo.
Durante a elaboração do PDSI 2016-2019, foram elaboradas propostas e ações
envolvendo reuniões de CONDISI, capacitação de conselheiros distritais, reuniões de
Conselho Local de Saúde Indígena e capacitação de Conselhos Locais de Saúde Indígena.
Posto isto, muitos pontos positivos e fatores negativos que impediram ou dificultaram as
ações propostas. Podemos elencar alguns exemplos de pontos positivos.

CAPÍTULO 3 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO “TERRITÓRIO RECORTE”
O Rio Grande do Sul é ocupado por povos indígenas a cerca de sete mil anos, sendo
que os atuais povos remanescentes dão continuidade à ocupação tradicional. Somente nos
últimos cinco séculos, iniciou e intensificou-se a ocupação e colonização por imigrantes,
sobretudo pessoas europeias. A região noroeste é território de ocupação tradicional dos
povos Guarani e Kaingang e teve a colonização pela sociedade não indígena apenas nos
últimos dois séculos. A Terra Indígena Guarita, ou agora reserva indígena Guarita, foi criada
em uma primeira leva de demarcações feitas pelo governo estadual no período de 1910 a
1920. É um território Kaingang que abriga as famílias Guarani. Para os indígenas o território é
a vida deles: Yawara-t Marulanda, do povo KoKama disse em entrevista: "Sem o território nós
não vivemos... é a nossa vida, a nossa existência" (IELA, 2016).
O Setor do Irapuá, foi escolhido pela pesquisadora para estudo, por ter unidade
básica de saúde indígena onde a mesma passa mais tempo durante a semana prestando
atendimento médico, a saber três vezes por semana, através do Programa Mais Médicos para
o Brasil do Ministério da Saúde. Este setor apresenta uma maior área de contato com o
asfalto, pela via RS 330, que é uma porta de entrada para o Covid-19, que está assolando o
mundo com a pandemia.
O povo Kaigang tem uma cultura riquíssima: “A tradição dos Kaingang conta que os
primeiros desta nação saíram do chão (...) saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos
por nome de Kanhrú e Kamẽ, sendo que aquele saiu primeiro. Cada um já trouxe um número
de gente de ambos os sexos.” (NIMUENDAJU, (1913)1993, p. 58-59).
Os Kaingang, como outros grupos da família lingüística macro-jê, são caracterizados
como sociedades sociocêntricas que reconhecem princípios sociocosmológicos dualistas,
apresentando um sistema de metades. Entre os Kaingang as metades originadoras da
sociedade recebem os nomes de Kamé e Kairu. Ser Kaingang significa ser filho de pai
kaingang. Nas terras indígenas kaingang há um número significativo de indivíduos
classificados como mestiços (filhos de casamentos entre kaingang e branco), misturados
(filhos de pais de duas etnias indígenas, como de Kaingang com Guarani ou Kaingang com
Xokleng), indianos (brancos casados com mulheres kaingang que vivem incorporados como
membros da comunidade da esposa), ou cruzados (estes, segundo os próprios Kaingang, são
definidos como aqueles filhos de mãe índia e pai branco e que não falam a língua nativa).
O dualismo Kamé e Kairu oferece um sistema de classificação abrangente, totalizante
– os seres da natureza, incluindo os homens, possuem a marca das metades e carregam
valores a elas associados, tais como: forte/fraco, alto/baixo, ímpeto/persistência. Em segundo
lugar, o dualismo kaingang, em seu registro mitológico, oferece uma fórmula de organização
social através do estabelecimento de regras de descendência e de casamento.
A necessidade de abordagens sobre as questões voltadas educação em saúde sobre
o Covid-19, atualmente são mais urgentes na medida em que os casos no entorno ao Setor
Irapuá se tornam evidentes, chegando a ter transmissão comunitária, com o agravamento de
ainda não existir um tratamento ou vacina que possa neutralizar o novo coronavirus de
forma 100% eficaz, que podem comprometer a vida das pessoas da comunidade,
principalmente aqueles mais avançados em idade, que são detentores da história e
conhecimentos, além de comprometer a vida das gerações futuras.

Para os colonos pode ser que tenham visto como sendo descobridores desta área
indígena, contudo os povos indígenas já viviam nesta região.
A crescente da comunidade indígena no Brasil e na região do Sul do Brasil, contudo,
ainda que as ações em saúde estejam centralizadas no Estado, inclusive na educação em
saúde, urge um conhecimento mais profundo dos povos indígenas de modo a atuar na
linguagem, e forma que compreendam. Pois muitos membros do setor Irapuá, ainda
manifestam a crença de que não irão contrair o covid-19, por serem "mais fortes (sic)".
O Setor Irapuá, com aproximadamente 700 indígenas da etnia Kaingang (alguns com
uniões interétnicas como Guarani e Xokleng e Branco) que são aqueles adstritos à unidade
básica de saúde de saúde indígena tipo III. Tem a sua equipe composta por uma médica do
Programa Mais Médicos Para o Brasil que atende 3 vezes na semana, uma enfermeira, um
odontólogo, uma técnica de odontologia, dois técnicos de enfermagem, quatro agentes
comunitários de saúde indígena, sendo que estes últimos 6 profissionais são indígenas, que
falam a língua Kaingang. Os suprimentos de medicamentos vêm do Governo Federal,
Município de Redentora e do Estado. O hospital de referência da Região fica na cidade de
Tenente Portela a 22 km, Hospital Santo Antônio, que é filantrópico e atende pelo SUS. O Polo
Base Guarita fornece os carros que fazem plantões para levar ao hospital em urgências e
emergências.
O Setor Irapuá tem uma escola estadual com grande parte dos professores sendo
indígenas, uma Igreja Assembleia de Deus, com ruas sem calçamento, possuindo
infraestrutura de água para consumo humano, porém com alguns lugares sem água
encanada, com coleta lixo e acesso ao asfalto, RS 330.
Escolha do território recorte: setor Irapuá com indígenas adstritos à unidade básica
de saúde de saúde indígena tipo III da etnia Kaingang e interétnicos. A pesquisadora escolhe
este território por ter acesso às comunidades, ter acesso aos dados culturais/antropológicos
e epidemiológicos da população adstrita a esse território, que são considerados itens
fundamentais e indispensáveis para a construção do TCC.
Justificativa: justifica-se a escolha do Setor Irapuá principalmente por este motivo do
acesso à RS 330 que é a principal porta de entrada para Covid-19. Através deste acesso os
indígenas tem uma maior interação social com as comunidades próximas de Redentora (ao
qual pertence grande parte do seu território), Miraguaí (que tem uma outra parte do
território), Tenente Portela e região do Rio Grande do Sul. Sendo este um momento crítico
em que o mundo vive a Pandemia do novo coronavírus cada vez é maior a necessidade de
educação em saúde. A pesquisadora busca articular possibilidades, de construir estratégias
para educação em saúde, da equipe, liderança indígena do setor Irapuá e a comunidade do
Irapuá, junto à rede de atenção à saúde valendo-se dos recursos do Ministério da Saúde.
A viabilidade de se trabalhar educação em saúde e de assistência adequada em que
haja a compreensão do processo saúde/doença para a comunidade; de que a rede não se
resuma aos projetos e serviços da saúde do DSEIsul, Polo Base Guarita, que possam ser
elaboradas novas possibilidades de educação em saúde, observando a realidade,
necessidades, demanda e características do povo Kaingang. É preciso entender que não
somente a equipe de saúde, mas as pessoas da comunidade necessitam ter um
comprometimento com a sua “... ética-histórica de não invisibilizar ainda mais as diferentes

etnias e seus modos de perceber e experimentar o mundo” (STOCK, 2011, p.08).
A proposta da educação em saúde desta Rede de Atenção em Saúde junto à
população indígena do Setor Irapuá poderá servir de referência para a sistematização local;
poderá contribuir com o trabalho de outros setores do Polo Base Guarita; motivar a
integralidade das ações de educação em saúde junto à comunidade indígena, com a
respeitabilidade que carece quanto a sua forma de ser e viver do povo Kaingang.

CAPÍTULO 4 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS DO "TERRITÓRIO
RECORTE"
A população indígena assistida pelo DSEI/ISUL é de 38.945 habitantes. Dividido nas
etnias: 11 - Kaingang, Guarani Mbya, Xokleng, Guarani, Charrua, Guarani Kaiowa, Terena Pataxó,
Galibi, Saterê-Mauê e Xetá (em ordem decrescente de proporção). Tem uma proporção de
pessoas do sexo masculino de 50,09% e 49,91% do sexo feminino. A proporção de menores de 5
anos: 12,62% e a de idosos (acima de 60 anos): 5,20%. E ainda tendo as gestantes finalizadas
(até setembro/2019): 577.
O DSEI/ISUL tem 11 polos base: Polo Base Araquari, Polo Base Barra do Ribeiro, Polo Base
Chapecó, Polo Base Florianópolis, Polo Base Guarita, Polo Base Ipuaçu, Polo Base José Boiteux,
Polo Base Osório, Polo Base Passo Fundo, Polo Base Porto Alegre, Polo Base Viamão. Não
possuindo nenhuma CASAI (Casa de Saúde Indígena).

No Setor Irapuá, do povo Kaingang, de Redentora – RS, existem aproximadamente 700
pessoas com 191 famílias. pertencente ao Polo Base Guarita, que atualmente está com sua sede
em Tenente Portela – RS.

Figura 7 - Mapa de Irapuá - Fonte: Google Maps, 2020.
Contando apenas com uma UBSI tipo III. Mantendo uma Equipe Multidisciplinar composta
por uma médica do Programa Mais Médicos Para o Brasil que atende 3 vezes na semana, uma
enfermeira, um odontólogo, uma técnica de odontologia, dois técnicos de enfermagem (indígenas
Kaingang), quatro agentes comunitários de saúde indígena que são indígenas Kaingang, falam a
língua nativa e português.
Medicamentos e suprimentos vêm do Governo Federal, Governo Estadual do Rio Grande
do Sul e Município de Redentora. O hospital de referência da Região fica na cidade de Tenente
Portela a 22 km, Hospital Santo Antônio, que é filantrópico e atende pelo SUS. O Polo Base
Guarita fornece os carros que fazem plantões para levar ao hospital em urgências e emergências.
O Setor Irapuá tem uma escola estadual com grande parte dos professores sendo

indígenas, uma Igreja Assembleia de Deus. Apresenta ruas sem calçamento, possuindo
infraestrutura de água para consumo humano, porém com alguns lugares sem água encanada,
contudo possuem coleta lixo e acesso ao asfalto, RS 330.
A economia se baseia no artesanato, que são vendidos nas cidades ao redor. É através da
RS330 que os indígenas tem acesso e uma maior interação social com as comunidades próximas
de Redentora (ao qual pertence grande parte do seu território), Miraguaí (que tem uma outra
parte do território), Tenente Portela e região do Rio Grande do Sul.

Figura 8 - Fonte: https://artesanatoindigena.com/artesanato-indigena-kaingang/
Outros trabalham em frigoríficos da região, como o que fica em Miraguaí, a poucos
quilômetros, e em Santa Catarina, na JBS.
Com a pandemia do novo coronavirus muitos foram inicialmente afastados e outros
posteriormente despedidos, sendo mantidos pelo auxílio emergencial do Governo Brasileiro ou
ajudas da comunidade, pois as fábricas não tem funcionado normalmente neste cenário da
atípico.
A alimentação deles é comum como a dos brasileiros com arroz e feijão, churrasco, como
bons gaúchos do sul do Brasil. Mas também tem algumas comidas características como uma folha
que parece couve, a “fua” que é cozida, e comida com arroz ou feita como pão.

CAPÍTULO 5 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DO "TERRITÓRIO
RECORTE"
Dados demográficos:
No Brasil segundo dados de projeção do IBGE (2021) existem 212.611.790 habitantes. Porém
os dados utilizados aqui neste trabalho são os dados do IBGE de 2010, onde se pode ver a
pirâmide populacional.

Gráfico 1 - Fonte IBGE (2020), População por sexo e grupo de idade - 2010.
A comparação que se faz com a pirâmide populacional brasileira, primeiramente há a
diferença das datas, pois os dados adquiridos são do ano de 2019 e a brasileira de 2010.
Existem 38.945 indígenas (SIASI, 2019) atualmente no DSEI/ISUL que compreende
um contingente populacional. Este Distrito apresenta uma razão de sexos 100,36, isso
significa que, na atual composição demográfica, para cada 100 mulheres existem 100,36
homens. Assim como o Brasil vivencia uma transição demográfica em estágio mais
avançado, a população indígena que compõem o DSEI/ISUL apresenta uma tendência de
envelhecimento da população, conforme demonstra pirâmide etária a seguir, onde
demonstra que a maior faixa etária está compreendida entre 15 e 19 anos.
Figura 2. Pirâmide sexo-etária do DSEI Interior Sul, 2019.

Gráfico 2 - Fonte: SIASI/SESAI/MS – 2018 – Data da extração: 23/03/2019, Referência:
31/12/2018.
Dois outros importantes indicadores podem ser extraídos das informações acima:
 Proporção de menores de 5 anos na população: 12,27;
 Proporção de idosos na população: 5,26.
Em termos gerais, significa que de um conjunto de 100 habitantes existentes no DSEI/ISUL
12,27 são menores de 5 anos e 5,26 são idosos (entende-se como idoso o indivíduo que
possuiu 60 ou mais anos).

Gráfico 3 - Pirâmide Populacional Polo Base Guarita (Dados Obtidos do Polo Base
Guarita, 2020).
O Polo Base Guarita apresenta um total de 3814 homens e 3970 mulheres,
totalizando 7784 indígenas aproximadamente.
A maior quantidade de pessoas que está no Polo Base Guarita mostra que está
concentrada na faixa etária de 15-19 anos de idade, enquanto no Brasil em 2010 a maior
quantidade está entre 10-14 aos e 20-24 anos. Crianças de 0-4 anos, 5-9 anos de idade tem
quantidade semelhante. E da faixa etária acima de 60 anos de idade é quase igualitário.

Gráfico 4 - Gráfico Setor Irapuá (Dados Obtidos do Dsei Interior Sul, 2020).
No gráfico 4 do Setor Irapuá não se apresenta por definição sexo, somente faixas etárias,
mas servem de comparação, pois não se altera muito os aspectos demográficos.
Perfil epidemiológico:
Diante do contexto de transição epidemiológica que o Brasil tem vivenciado, as
comunidades indígenas vêm passando por um processo conhecido como Sobreposição
Epidemiológica, que deve ser entendido pelo aumento na carga de doenças crônicodegenerativas, junto de uma manutenção e recrudescimento das doenças infecciosas e
parasitárias.
Seguindo os parâmetros da OMS os dados são considerados baixos, em questão da
mortalidade infantil, pois o coeficiente apresenta 15,87 por 1000 nascidos vivos. Contudo o
sofrimento das famílias não podem ser traduzidos em números, sendo cada perda algo difícil
para a família e para a comunidade. Aqueles que faleceram no período chamado neonatal,
também apresentam 15,87 e no período pós natal 0. Quando falece uma criança no período
neonatal a equipe procura trabalhar para trazer alento às famílias, junto com as lideranças
locais.
Na saúde, em Redentora, se observa uma taxa de mortalidade infantil média de
16,30 para 1.000 nascidos vivos. Sendo a diarreia para 1000 habitantes de 1,4. Este dado é
importante porque é um dos quadros clínicos que mais se apresentam no atendimento que a
pesquisadora faz nas terras indígenas (IBGE, 2017).
Distribuição de morbidade, conforme grupos da Classificação Internacional de
Doenças 10ª edição (CID-10), no DSEI/ISUL em 2018.

Gráfico 5 - Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), 2019.
Baseado no gráfico acima, pode-se inferir que os agravos que mais acometeram a população
indígena no DSEI/ISUL, no ano de 2018 foram, em ordem decrescente:
 Doenças do aparelho respiratório;
 Doenças do aparelho circulatório;
 Doenças infecciosas e parasitárias;
 Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo;
 Doenças da pele e do tecido subcutâneo; e
 Doenças do aparelho digestivo.
Pode, em partes, atribuir-se às doenças do aparelho respiratório (36%) devido à
localização geográfica do DSEI/ISUL em uma região temperada, com um clima conhecido
como subtropical, onde temperaturas que costumam ficar abaixo dos termômetros do
restante do Brasil. Ao mesmo tempo, a região conta com uma amplitude térmica elevada, o
que facilita a propagação de doenças infecciosas e parasitárias (8%), que são ajudadas pelas
condições sanitárias e de higiene precárias as nossas comunidades indígenas.
O contexto geral do Gráfico 5 permite uma visualização da sobreposição
epidemiológica que vem acontecendo no âmbito deste Distrito. Quando analisado, contata-se
que 12% da população indígena existente no DSEI/ISUL foram atendidas por doenças do
aparelho circulatório e 3% por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, sendo
somente o Diabetes mellitus o responsável por 2,63% da carga de agravo acumulada para
este grupo.
No Setor Irapuá se apresentam os seguintes dados, segundo o Dsei Interior
Sul: Óbitos por HAS: 0; Óbitos por TB: 0; Óbitos por DM: 0. O Estado nutricional em menores
de 5 anos: Muito baixo peso: 0; Baixo peso: 1; Peso adequado: 62; Peso elevado: 5; Muito
baixa estatura: 4; Baixa estatura: 3; Estatura adequada: 61; Nascidos vivos: 8.

CMI =

3
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189
CMI Neonatal =

3
189

CMI pós-neonatal =

0
189

Tabela 2 - Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) Setor Irapuá 2020 (Fonte DSEI Interior Sul,
2020).
Veja como se classificam os níveis padrão de mortalidade infantil:
nível baixo < 20 óbitos por 1000 nascidos vivos
nível intermediário 20 a 49 óbitos por 1000 nascidos vivos
nível elevado ≥ 50 óbitos por 1000 nascidos (UNA-SUS, 2020)
Em comparação com o Polo Base Guarita e o território recorte do setor Irapuá e
"Brasil e seus vizinhos mostra a situação é intermediária, melhor que a de países como
Bolívia, Peru e Paraguai, e pior que a da Venezuela, Argentina e Uruguai. A mortalidade
infantil diminuiu bastante em todos os países no período estudado; porém, as desigualdades
entre os países ainda permanecem" (UNA-SUS, 2020).
Pandemia da Covid-19 e Sarcov2

Gráfico 6- Fonte Ministério da Saúde (2021)
Segundo dados atuais de janeiro de 2021 o Brasil ocupa a 23ª posição do ranking
mundial, tendo ultrapassado a Armênia, mas foi ultrapassado por Portugal. Nesta dinâmica
no dia da reforma protestante, em 31 de outubro, o Brasil ocupava o 4º lugar. Atualmente a
Bélgica é o país em que a covid-19 mata mais em proporcionalidade populacional, sendo
1.780 mortes por milhão de habitantes.
O enfoque da pesquisa deste trabalho acadêmico é sobre a educação da pandemia
na Covid-19. No mundo até o final do mês de agosto de 2020 foram 25.015.178 infectados
pelo covid-19, com aproximadamente 843.586 mortes, e 16.451.010 recuperados, e no Brasil
o total de infectados 3.847.163, com 120.507 mortes e 3.006.812 recuperados.

Gráfico 7- Fonte Ministério da Saúde (2021).
Desde o início da Pandemia, sendo registrado o primeiro caso no Brasil em fevereiro
de 2020, até agora janeiro de 2021 foram 217.036 mortes por covid-19 e suas complicações
e aproximadamente 8,88 milhões de casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).
No Brasil há 40.780 casos confirmados entre os indígenas com dados atualizados em
25/01/2021 (SESAI, 2021). Indígenas mortos pela COVID-19: 533. No GRÁFICO 8, ABAIXO, o

mesmo site apresenta 377 indígenas mortos pela covid e um total de 156 povos afetados. O
Rio grande do sul apresenta 108 casos confirmados de infectados pelo covid-19, sendo que
em outubro de 2020 eram apenas 80 (SESAI, 2020).

Gráfico 8- Fonte: Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. Organizações
indígenas de base da APIB, frentes de enfrentamento à COVID-19, SESAI, Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde e Ministério Público Federal. (2020).
O Dsei Interior Sul apresenta os seguintes dados sobre o covid-19. Casos suspeitos:
37, casos confirmados: 2417, casos descartados: 3865; pessoas infectadas atualmente: 108;
casos considerados de cura clínica: 2263 e o total de óbitos: 39. Dados Mais recentes de
21/01/2021 (SESAI, 2021).
O número de casos de Covid-19 no Polo Base Guarita é de 25 pessoas para uma
população de 7784 habitantes. O número é crescente, devido a festas, migração, e apesar de
toda a orientação das equipes, muitos não respeitam os 14 dias de isolamento. Como
ocorreu o caso de uma paciente que estava com covid-19 gestante que não suportou a
saudade da irmã e antes de completar os 14 dias de isolamento foi visitá-la pois estava com
bebê de aproximadamente 9 meses.
O trabalho de educação em saúde para a prevenção da covid-19, que é o maior foco
da pesquisa, deve ser constante para tentar minimizar os impactos da pandemia na
população do Polo Base Guarita, no setor Irapuá.

CAPÍTULO 6 - REDE EXPLICATIVA E PLANO DE SOLUÇÕES DE UM PROBLEMA DE
SAÚDE DO "TERRITÓRIO RECORTE"
A pesquisadora, juntamente com a Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena
(EMSI), lideranças e idosos da comunidade do Setor Irapuá, do Polo Base Guarita, após
analisar os dados epidemiológicos, e contexto atual nacional e mundial da pandemia da
covid-19, observou crescente infecção de indígenas deste setor por pessoas dos grupos de
risco, gestantes e até mesmo jovens. Diante dos dados apurados, todos os envolvidos
entenderam que a covid-19, causada pelo sarscov-2 é um problema importante na
comunidade do Setor Irapuá.
Em primeiro lugar é preciso saber se as pessoas observaram a covid-19 como um
problema de saúde. Será que a covid-19 é percebida pela comunidade e pelos agentes de
saúde como um problema? A resposta é sim! E o crescente aumento no número de casos
tem assustado a equipe multidisciplinar, lideranças e idosos, que são parte do grupo de risco.
Vem sendo realizada investigação, desde o início da pandemia na região do Polo
Base Guarita, em meados de abril de 2020, onde foram realizadas ações educativas na
Escola do Setor Irapuá com a comunidade, quando estiveram presentes os líderes, idosos. Da
mesma forma no posto de saúde do Setor Irapuá, no Polo Base Guarita.

QUADRO 1. Problema e Determinantes

QUAL É O PROBLEMA?

Como acontece?
Mudanças no modo de viver

Alterações no Meio Ambiente

Segundo a OMS, cerca de 80%) dos
pacientes com COVID-19 podem ser
“A COVID-19 é uma doença causada pelo assintomáticos ou oligossintomáticos
coronavírus, denominado SARS-CoV-2,
(poucos sintomas), e aproximadamente
que apresenta um espectro clínico
20% dos casos detectados requer
variando de infecções assintomáticas a atendimento hospitalar por apresentarem
quadros graves”. (MINISTÉRIO DA
dificuldade respiratória, dos quais
SAÚDE, 2020)
aproximadamente 5% podem necessitar
de suporte ventilatório. (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2020)

Foi na província chamada Wuhane, na
China, onde apareceram vários casos de
uma pneumonia de causa desconhecida.
Sendo declarado pela OMS um surto, em
30 de janeiro de 2020, da doença
causada pelo
novo coronavírus (Covid-19).

Os dados sobre covid-19 no mundo
mostra 44.888.869 casos confirmados e
um total de 1.178.475 mortes (OPAS,
2020). No Brasil são 5.516.658 casos e
159.477 óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2020). Destes 32446 são indígenas com
474 óbitos, e o Dsei Interior Sul com
1.857 e 29 óbitos (SAÚDE INDÍGENA,
2020).

A maior parte das transmissões, segundo
evidências, “... ocorre de pessoas
sintomáticas para outras, quando não há
isolamento ou quando os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) não são
utilizados adequadamente.” (UNIFESP;
UMA-SUS, 2020)

Ainda não existe tratamento concreto, ou
mesmo vacina para todos, e as
existentes contra o novo coronavírus
ainda não são 100% eficazes. O período
de incubação varia entre 1 e 14 dias com
mediana entre 5 e 6 dias. Neste período
também se pode transmitir o vírus.
(UNIFESP; UMA-SUS, 2020)

Os grupos que tem maior risco de terem
sintomas graves e críticos da Covid-19?
• Idosos com 60 anos ou mais;
• Pessoas com doenças cardíacas e com
hipertensão arterial, principalmente se
não estiver bem compensada;
• Pessoas com doenças pulmonares
graves ou descompensados como Asma,
Bronquite Crônica, DPOC, fumantes;
• Pessoas com doenças ou tratamentos
que diminuem sua imunidade;
• Pessoas com doença renal crônica;
• Diabéticos, principalmente se
estiverem descompensados
• Pessoas muito obesas
• Gestantes
• Lactentes (UNIFESP; UMA-SUS, 2020)

Pacientes com comorbidades estão mais
suscetíveis a desenvolverem a forma
mais grave da doença. Os idosos também
são vulneráveis, assim como as
gestantes, obesos, hipertensos,
diabéticos, etc.

As pessoas do grupo de risco precisam
ter um maior cuidado. Os familiares
também necessitam entender que
precisam deixar estas pessoas, sem
contato, principalmente se o familiar
trabalha fora da aldeia ou território
indígena.

Devido ao contexto atual da pandemia do novo coronavírus a pesquisadora buscou a
participação de vários atores da comunidade e profissionais de equipe de saúde indígena
para a elaboração da rede explicativa dos problemas de saúde. Esta elaboração se deu
através de conversas com lideranças como capitães, AIS, colega médico que auxilia os
atendimentos no Setor Irapuá. Através de conversas em grupo de whatsap do Polo Base
Guarita, com reflexões e acompanhamento do aumento de casos de Covid-19 no polo e
principalmente no território recorte do setor Irapuã. Ainda assim, orientando e ouvindo a
comunidade através de consultas pessoais e visitas domiciliares e até mesmo no translado
de pacientes para o Hospital Santo Antônio em Tenente Portela.
O conhecimento do vírus e das formas de transmissão e prevenção são
conhecidamente as melhores formas de se evitar a propagação e consequentes mortes.
O aumento do contágio se deve principalmente a migração descontrolada dos
indígenas, que vem de outras regiões do país. Além das festas características do povo
Kaingang, que mesmo em meio a pandemia, e como todas as orientações seguem fazendo
suas festas. Outras situações que ocorrem são visitas a pessoas infectadas com o novo
corona vírus. Muitos ainda acreditam que não irão se contaminar com o vírus por serem mais
“fortes” que outros.

QUADRO 2. Plano de Soluções para o aumento de casos da Convid-19 no território
ALDEIA SETOR IRAPUÁ
Ações Individuais

Ações Coletivas

POLO BASE

Identificar com a
comunidade os possíveis
meios de contaminação
O polo base é responsável
da convid-19. Propor
Acompanhar a Evolução
pela organização das
ações educativas de
do paciente sintomático
ações de palestras,
prevenção com: equipe
por 14 dias.
reuniões, conversas por
multidisciplinar de saúde
aplicativos e materiais.
indígena, AIS, auxiliares
de enfermagem, idosos
e lideranças.

DSEI

OUTROS SETORES

Acionar e sensibilizar mostrando
o diagnóstico situacional de
aumento de casos de covid-19 e
Consolidar
causas levantadas para os setores
as informações relativas
que podem ser grandes parceiros:
ao crescimento e
lideranças, Associações
controle de casos de
indígenas, Ministério da
covid-19 nos polos base.
Saúde, Ministério do
Meio Ambiente, FUNASA, FUNAI,
Organizações não-governamentais.

Acompanhar evolução e
tratar paciente com
síndrome gripal por 14
dias e isolamento.
Obs.: Realizar teste do
Swab do 3º ao 7º dia.
Disponibilizar meios e
informações para as
equipes das aldeias do
Polo Base Guarita.
Valendo-se de
tecnologias como
aplicativos de
mensagens, vídeos, etc.

Orientar à comunidade
sobre cuidados
necessários e meios de
contaminação e
prevenção da covid-19.

Fazer acompanhamento dos
casos de síndrome gripal
quanto à evolução do
tratamento e melhora dos
pacientes e consolidação
dos dados no polo
nas aldeias, através das
equipes e AIS realizarem
orientações, comunicações
e medidas de prevenção da
covid-19 com educação em
saúde.

Manter dados
consolidados para todos Orientação e apoio aos indígenas e
os envolvidos com a
pessoas sobre quadros suspeitos
gestão das aldeias e
de síndrome gripal.
dos polos base.

Após teste positivo do
swab o paciente
continua em isolamento
e observação de agravo
dos sintomas.
Obs.: Em caso de piora
do quadro encaminhar
ao Hospital de
Referência.

Fazer acompanhamento dos
casos de positivos quanto à
Orientar à família e
evolução do tratamento e
comunidade sobre
melhora dos pacientes no
cuidados necessários e polo nas aldeias, através
meios de contaminação das equipes e
e prevenção da covidAIS realizarem orientações,
19.
comunicações e medidas de
prevenção da covid-19 com
educação em saúde.

Manter dados
consolidados para todos Orientação e apoio aos indígenas e
os envolvidos com a
possíveis contactantes de paciente
gestão das aldeias e
positivo para covid-19.
dos polos base.

Realizar teste rápido em
pacientes contactantes
de pessoas com covid19 positivo e estão
assintomáticos.
Obs.: Se negativo
permanecer afastado de
pessoas com covid-19.
Se positivo observar por
14 dias e em caso de
piora encaminhar ao
hospital de referência.

Fazer acompanhamento dos
contactantes, casos
positivos quanto à evolução
Orientar à família e
do tratamento e melhora
comunidade sobre
dos pacientes no polo
cuidados necessários e
nas aldeias, através das
meios de contaminação
equipes e AIS realizarem
e prevenção da covidorientações, comunicações
19.
e medidas de prevenção da
covid-19 com educação em
saúde.

Manter
dados consolidados para Orientação e apoio aos indígenas e
todos os envolvidos com possíveis contactantes de paciente
a gestão das aldeias e
positivo para covid-19.
dos polos base.

Grupos de risco: Orientar
de forma individualizada
sobre os riscos de
pacientes com
comorbidades que se
infecta da covid-19.

Orientar à família e
comunidade sobre
cuidados necessários e
meios de contaminação
e prevenção da covid19. Fazer ações
educativas com
cartazes, mensagens por
aplicativos, etc.

Manter
dados consolidados de
Orientação e apoio a pessoas de
doenças de base para
grupos de risco com ou sem
todos os envolvidos com
comorbidades.
a gestão das aldeias e
dos polos base.

Trabalhar junto com
Vigilância permanente: equipe de saúde
observar casos
indígena, AIS, auxiliares
suspeitos, migração. etc. de enfermagem, idosos
e lideranças parcerias.

Educação em saúde de
forma individualizada e
personalizada. Quando
necessário com apoio de
tradutores para a língua
kaingang no caso do
Setor Irapuá do Polo
Base Guarita.

Junto com a com equipe
de saúde indígena, AIS,
auxiliares
de enfermagem, idosos
e lideranças parcerias,
orientar a comunidade e
entorno sobre os riscos
de contaminação da
covid-19, sinais,
sintomas e prevenção.

Consolidar as informações
sobre os grupos de risco e
manter tratamento das
doenças de base. Através
das equipes e
AIS realizarem orientações,
comunicações e medidas de
prevenção da covid-19 com
educação em saúde..

Consolidar dados de
Consolidar dados de
vigilância
vigilância epidemiológica do
epidemiológica do Polo
Polo Base Guarita e
e entorno. Articulação
entorno.
com outros setores.

Disponibilizar meios e
informações para as
equipes das aldeias do Polo
Base Guarita. Valendo-se de
tecnologias como
aplicativos de mensagens,
vídeos, etc.

Comunicar e incidência de casos,
como das prefeituras onde estão
inseridas as aldeias.

Disponibilizar meios e
informações para as
equipes dos Polos Base. Apoiar com material, orientações,
Valendo-se de
e de outras formas que forem
tecnologias como
necessárias e viáveis.
aplicativos de
mensagens, vídeos, etc.

A educação em saúde, com orientações na UBSI e nas visitas domiciliares, além de
mensagens por WhatsApp se fazem necessárias e constantes.

CAPÍTULO 7 - REFLEXÃO SOBRE UMA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO
“TERRITÓRIO RECORTE”
O envolvimento da comunidade é extremamente importante para se promover ações
educativas em saúde indígena. A interação entre comunidade e profissionais de saúde será
determinante para que haja êxito (PLACIDO, 2020, p. 1).
O problema percebido pela EMSI, cacique e lideranças foi a covid-19, ou seja, a
pandemia do sarcov-2, que tem afetado diretamente a comunidade. A equipe se reuniu na
Unidade Básica de Saúde Indígena do Setor Irapuá para planejar estratégia educativa através
de roda de conversa com cacique, capitães e lideranças da comunidade.
Tanto a EMSI, quanto o Polo Base Guarita, cacique, capitães do Setor Irapuá e
lideranças tem percebido um certo relaxamento das pessoas da comunidade nas medidas de
prevenção e consequente aumento no número de casos. Os médicos falaram sobre o
aumento do número de casos de covid-19 e de como os pacientes têm vindo a UBSI sem
máscaras, algo percebido pelas lideranças, apesar de serem doadas máscaras à comunidade.
Toda a comunidade será beneficiada com esta tarefa partindo de rodas de conversa
com a equipe multidisciplinar de saúde indígena, cacique, capitães, líderes do Setor Irapuá. A
partir da discussão da prevenção da covid-19, sobre o que é esta doença causada pelo
sarcov-2 e como tem sido a experiência destes líderes e da equipe.
A partir da análise da situação epidemiológica no contexto da pandemia da covid-19
é que se deve definir as ações de educação em saúde no território (OLIVEIRA, et. al., p. 142,
2020).
O Objetivo específico da roda de conversa é “... o diálogo, a valorização das
experiências de cada participante e a potencialização dos recursos locais de cada
comunidade.” (PLACIDO, 2020, p. 3).
Refletindo sobre a prevenção da covid-19 através do lavado de mãos, uso do álcool
gel, higiene pessoal e familiar ao entrar e ao sair de casa, com uso de máscaras. Discutir
sobre o que é a síndrome gripal, possíveis casos positivos de covid-19, casos negativos, etc.
A partir deste conhecimento compartilhado os líderes irão se reunir com pequenos
grupos de chefes de família para multiplicar o conhecimento, dividindo experiências e
compartilhando necessidades destes momentos.
Serão utilizados folhetos, panfletos do Ministério da Saúde, máscaras, álcool gel,
detergentes para lavado de mãos.
Toda a comunidade irá colaborar com esta atividade em cada etapa, com ações
educativas!
Na reunião com a liderança será em local próprio para reuniões com distanciamento
social. Além destas orientações individuais nas consultas médicas, odontológicas, de
enfermagem, e da EMSI na UBSI (PLACIDO, 2020, p. 2) nas visitas domiciliares de membros
da comunidade do Setor Irapuá, embaixo de árvores e pátios das mesmas, conforme a
realidade de cada domicilio. Sempre respeitando as medidas de prevenção da covid-19.

A tarefa roda de conversa será realizada no final de novembro de 2020 e nas
semanas subsequentes com a EMSI, e lideranças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas considerações finais deste trabalho de pesquisa, juntamente com a equipe
multidisciplinar, a pesquisadora pôde conhecer melhor a realidade da saúde indígena no
Brasil, no Dsei Interior Sul, no Polo Base Guarita e em especial na etnia Kaingang no setor
Irapuá na cidade de Redendora no interior do Rio Grande do Sul.
Pôde-se perceber que a influência, ao longo da história, que muitos aspectos no
estudo da epidemiologia dos indígenas apontam para o piora em geral da saúde. Em parte,
isto se deve à interação com as populações ao redor e em parte por deixarem conhecimentos
antigos de lado na região do setor Irapuá, além de outros muitos fatores até desconhecidos.
O crescente aumento no atendimento de indígenas no Setor Irapuá mostra este agravo na
saúde e o crescente número de doenças que vem surgindo ao passar do tempo. É preciso
abrir espaço para estas pessoas no sistema de saúde indígena e proporcionar um maior e
melhor atendimento na rede de atenção básica. O contato, aproximação e vínculo com
chefes de etnias, lideranças, idosos, fomentando ações de educação em saúde, negociando e
tornando acessível o cuidado da EMSI, e aprendizagem dos saberes atuais em saúde integral
e indígenas. Ambos partem de uma troca de conhecimentos, sendo muitas vezes os ASI e
AISAN interlocutores extremamente necessários nestas ações educativas e de negociação.
Assim proporcionando a manutenção da saúde física, psíquica, espiritual e emocional da
comunidade, valendo-se das crenças e conhecimentos mútuos.
Sobre dados específicos quanto a indígenas infectados com a covid-19 a
pesquisadora recebeu a seguinte orientação por e-mail: "Por fim, reforço que, em relação à
divulgação de informações relacionada à COVID-19 por etnia e aldeia que, por serem
considerados dados restritos, que podem possibilitar a identificação do indígena e/ou
acarretar situações de discriminação, etnia e aldeia não são informadas nas demandas de
acesso à informação, baseando-se nos cuidados relativos ao sigilo de informações pessoais
da Lei Nº 13.709/2018, sobre a Proteção de Dados Pessoais. Assim, nem o DSEI ou DIASI ou
Polo Base tem a autorização de divulgar estas informações e recomendamos o sigilo desse
tipo de informação por todos os profissionais deste DSEI, cumprindo as recomendações da
SESAI/Nível central." Portanto os dados se referem ao modo geral.
A pesquisa foi muito dinâmica quanto a educação em saúde em um tempo de
pandemia do sarcov-2. Pois a educação é um processo constante! O feedback dos serviços
prestados é positivo e o impacto da educação em saúde de igual maneira se a equipe
multidisciplinar de saúde indígena procura conhecer a comunidade e manter vínculo. A EMSI
precisa continuar a atualizando conhecimentos e promovendo interação, buscando
enriquecer e aperfeiçoar a visão holística da saúde indígena. O trabalho descrito no capítulo
7 tem sido vivido e experienciado pela equipe multiprofissional, liderança e comunidade do
Setor Irapuá. Através das rodas de conversa com as lideranças e as reproduções dos líderes
com as famílias. Com a chegada da vacina Coronavc na região, foi como um sinal de
esperança nestes tempos sombrios. Foram disponibilizados ao Polo Base Guarita
aproximadamente 1900 doses para pessoas maiores de 18 anos. Isto pode fazer com que
muitos se esqueçam dos cuidados e da prevenção do novo coranavírus, sendo necessário o
reforço da educação em saúde e se valendo de todos os meios como whatsap, carro de som
(em alguns lugares), mas principalmente as orientações nos consultórios, visitas e rodas de
conversa.

No trabalho desenvolvido em EMSI por inúmeras vezes a equipe poderá enfrentar
desafios, problemas, calamidades, ou mesmo pandemias como esta da covid-19, situações
que podem dificultar e impossibilitar o cuidado e atividades, como educação em saúde.
Momentos de práticas espirituais e culturais, que o povo Kaingang é muito rico, ou até
mesmo a não aceitação do cuidado, podendo gerar complicações ao indivíduo assistido. Na
experiência da pesquisadora a atuação dos AIS e AISAN se mostraram de grande impacto
positivo. A tradição por parte de membros da equipe para a língua Kaingang, auxiliou o
acercamento e vínculo maiores.
Portanto, diria que a aceitação ou não-aceitação de um tratamento deve ser pensada
em termos simétricos, entre médico e paciente, valorizando a boa realação médico-paciente.
Pois é nesta interação com a pessoa, que neste momento se tornou paciente, que ajustes e
negociações são pactuados. Isto pode ajudar na educação e prevenção em saúde, minimizar
a falta da continuidade do tratamento de pacientes com covid-19 ou outras patologias. Abrir
para treinamento de outros profissionais também poderia ser um caminho para criar novos
vínculos e interação de saberes.
Como sugestão a educação em saúde deve ser permanente, não somente neste
problema da covid-19, que mesmo com as vacinas aprovadas, ainda pode durar meses ou
anos, o acercamento e participação de instituições de formação acadêmica técnica e
superior, além de estimular que membros da comunidade venham a estudar, se capacitar
para permanecer nas diversas áreas da EMSI. Estimular a que membros da comunidade
venham a se capacitar como AIS, AISAN, técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Odontólogos,
Médicos, pois são conhecedores da linguagem, práticas espirituais e aspectos culturais. Isto é
até o desejo manifesto de muitos indígenas!
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