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Introdução 

 As Terras Indígenas (TIs) da etnia Kayapó formam um dos maiores blocos de floresta contínua 
protegida na Amazônia e têm representado, nas últimas décadas, uma barreira extremamente efetiva 
contra o desmatamento em uma das regiões sob uma das mais intensas pressões antrópicas em toda 
região. Mebengôkre é a autodenominação utilizada pelo povo genericamente conhecido por Kayapó, as-
sim como pelos povos Xikrin (do Cateté e do Bacajá). Os Kayapó são atualmente cerca 10.000 pessoas 
distribuídas em cerca de 80 aldeias nas TIs Badjônkore, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkrag-
noti, além de algumas aldeias da TI Kararaô, território Kayapó mais setentrional. 

O atendimento à saúde da população das referidas TIs do povo Kayapó é atribuição de três Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), o DSEI Kayapó do Mato Grosso, o DSEI Kayapó do Pará e DSEI 
Rio Tapajós. Cabe ao DSEI Kayapó do Pará o atendimento de uma população total de cerca de 6700 indí-
genas Kayapó, o que equivale a cerca de 67% da população desta etnia.  

A Associação Expedicionários da Saúde (EDS) é uma organização brasileira, não política, não 
religiosa, sem fins lucrativos e que não recebe verbas públicas de nenhuma espécie, que foi criada em 
2003 por um grupo de médicos voluntários da cidade de Campinas (SP) e que tem como objetivo levar 
medicina especializada, principalmente atendimento cirúrgico, às populações que vivem isoladas na 
Amazônia brasileira. Até o momento, a EDS já realizou 44 Expedições na Amazônia, tendo executado um 
total de 8.763 cirurgias, 62.881 atendimentos especializados e 97.060 exames e procedimentos, todos 
gratuitos. Além disso, também realizou sete Expedições SOS Haiti no ano de 2010, logo após o terremoto 
que devastou aquele país. No contexto de enfrentamento da COVID-19 pelos povos indígenas do Brasil a 
EDS tem sido procurada por comunidades, lideranças, ONGs que atuam junto a povos indígenas, assim 
como por profissionais de saúde e distintos DSEIs na busca de estratégias para reduzir os impactos desta 
nova doença. Como resultado de reflexões do um conjunto de médicos e demais profissionais parceiros 
da EDS que acumularam uma vasta experiência ao longo das mencionadas expedições realizadas na região 
Amazônica, chegou-se à conclusão que o uso de concentradores de oxigênio pode reduzir 
significativamente os impactos da COVID-19 na maioria das comunidades indígenas, contendo a evolução 
para quadros mais graves que inevitavelmente resultariam em óbitos de pacientes com quadros de 
gravidade intermediários. O uso de concentradores de oxigênio no enfrentamento da COVID-19 está 
sendo adotado por um número crescente de DSEIs, incluindo o DSEI do Alto Rio Negro (110 
concentradores adquiridos), o DSEI Guamá – Tocantins (7 concentradores adquiridos), o DSEI Yanomami 
e Ye’kwana (50 concentradores sendo adquiridos) e o DSEI Tapajós – Itaituba (20 concentradores 
adquiridos), além de organizações indígenas e indigenistas. 

A presente proposta visa fortalecer o enfrentamento da COVID-19 nos territórios Kayapó sob 
jurisdição do DSEI Kayapó do Pará através da aquisição de concentradores de oxigênio e da montagem de 
Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI) em aldeias Kayapó estratégicas, com foco no tratamento 
de pacientes com quadros de gravidade intermediários, evitando a evolução para quadros mais graves e, 
desta forma, contribuindo para salvar vidas deste povo indígena. Espera-se que este documento possa 
representar uma referência, tanto para promover uma melhor articulação das diferentes instituições que 
atuam com as comunidades Kayapó no combate à COVID-19, quanto para auxiliar na captação dos 
recursos necessários para colocar o plano ora apresentado em prática o quanto antes.  



 
 

 

 
 

O problema 

 O COVID-19 é um vírus que provoca Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 
aproximadamente 20% dos pacientes. Cada um destes pacientes necessitará de oxigenioterapia com uma 
vazão média de 8LPM por até 10 dias, assim sendo, a quantidade média de oxigênio (O2) consumida para 
o tratamento de cada paciente é de 14.5 cilindros de 8M3. 

 Dentre as diferentes regiões habitadas pelo povo Kayapó, a área de jurisdição do DSEI Kayapó do 
Pará é a mais afetada pelo COVID-19, apresentando até o dia 11 de junho, 126 casos confirmados e 4 
óbitos e um crescimento das contaminações extremamente preocupante, indicando um cenário bastante 
difícil nas próximas semanas para o enfrentamento desta doença nas aldeias e evitar previsíveis mortes. 
Até o momento foram confirmados casos em 10 aldeias (Aùkre, Ydjare, Gorotire, Kaprankrere, Madjàre, 
Motukôre, Tatajere, Turedjam, Tepdjàti, Krinhõ-ere, Kriny e Kwanhõngô). A liderança Kayapó conhecida 
internacionalmente por seu papel da defesa dos direitos indígenas e do meio ambiente, Paulinho Paiakan, 
encontra-se internado em estado grave em UTI no Hospital Regional de Redenção – PA. Da mesma forma, 
os casos do COVID-19 nos municípios do entorno dos territórios Kayapó tem crescido rapidamente nas 
últimas semanas. Segundo o Boletim Epidemiológico da região Araguaia – Sul do Pará divulgado pelo 
governo do estado do Pará, do dia 11/06, nos municípios de Redenção, Cumaru do Norte, Ourilândia do 
Norte, Tucumã e São Felix do Xingu, Bannach, Santana do Araguaia e Pau D’Arco já haviam, 
respectivamente, 315, 169, 526, 557, 216, 81, 58 e 6 casos confirmados da COVID-19. 

Ainda não existem evidências concretas que indiquem que os povos indígenas apresentam 
respostas imunológicas distintas das de não indígenas à Covid-19. Entretanto, características culturais do 
povo Kayapó, incluindo aspectos de sua organização social e costumes que dificultam a adoção de práticas 
de prevenção e facilitam a disseminação desta virose na comunidade, a dificuldade de remoção de 
pacientes de aldeias remotas, assim como a carência de leitos de UTIs e de respiradores nos hospitais da 
região sul do Pará, colocam o povo Kayapó em uma situação de grande vulnerabilidade. Pelo fato de os 
casos graves desta doença terem como característica principal o acometimento dos pulmões, a frequente 
prática do tabagismo entre os Kayapó pode representar mais um complicador para esse povo indígena.   

Diante de dificuldade de implementação de um isolamento efetivo das aldeias, tanto das cidades 
do entorno, quanto de outras aldeias, é razoável supor que os casos de contaminação pela COVID-19 
tendem a crescer de forma exponencial nos próximos meses, criando uma situação sem precedentes que 
exigirá do DSEI Kayapó do Pará, em colaboração com demais instituições que atuam junto a este povo 
indígena, uma atuação estratégica para reduzir os previsíveis irreversíveis impactos desta doença.  

Neste contexto de rápida expansão do vírus COVID-19 entre as aldeias, é de se esperar que um 
número significativo de pacientes Kayapó necessitarão de oxigenioterapia, prática que pode evitar que 
muitos pacientes de gravidade intermediária evoluam para um quadro grave, contribuindo para salvar 
vidas Kayapó, assim como para aliviar a pressão sobre o sistema público de saúde paraense que já se 
encontra em colapso.  

Para que a proposta aqui apresentada possa ser colocada em prática, será necessária o total 
envolvimento e colaboração do DSEI Kayapó do Pará, já que a gestão e o uso dos concentradores de 
oxigênio deverão ser feitos pelos profissionais de seu quadro técnico. Caberá à AFP a captação dos 
recursos estimados para a aquisição dos equipamentos e EPIs indicados pela equipe da EDS, assim como 
a execução financeiro para a aquisição dos mesmos. A EDS caberá, além da orientação técnica da presente 



 
 

 

 
 
proposta, a capacitação da equipe do DSEI Kayapó do Pará para o adequado uso dos concentradores de 
oxigênio. 

A solução  

 Os impactos do COVID-19 são evidentes no contexto atual e não é mais possível a implantação 
de uma solução ideal, tanto para o suprimento de itens básicos, como O2, EPIs e medicamentos, como 
para a construção “a toque de caixa” de Hospitais de Campanha. 

 No momento atual a única opção ainda viável é a minimização de danos utilizando soluções 
alternativas que se encontram ainda fora do rol de métodos e estratégias de uso comum, uma vez que 
suprimentos, equipamentos e serviços já se encontram em colapso total em quase todo o Brasil. 

Assim sendo, no curto prazo, a EDS considera que a melhor opção para redução dos danos 
previstos às comunidades Kayapó seja o uso de aparelhos portáteis concentradores de O2 de baixa vazão 
(5 a 10 LPM) para geração local de O2 medicinal em concentrações de 85% a 95% nas UAPIs a serem 
montadas em aldeias Kayapó com localização geográfica estratégica no território. Mesmo estando aquém 
do fluxo ideal de 10 a 20 LPM de O2 demandados por muitos pacientes na fase III da COVID-19, estes 
aparelhos podem significar a diferença entre o início prematuro do processo fatal de falência generalizada 
de órgãos por hipoxemia e a sobrevivência pura e simples. Em condições críticas, dois ou mais destes 
concentradores podem ser combinados para prover um maior fluxo de O2 para um único paciente em 
crise, até sua estabilização.  

Implementação 

 Nossa proposta é centrada na hipótese de que o tratamento ambulatorial descentralizado e 
levado a cabo pelo DSEI com o apoio da Funai e outras organizações parceiras é a única solução possível 
para garantir uma maior taxa de sobrevivência a pacientes com complicações leves e medianas de COVID-
19 em todos os territórios Kayapó. 

Para cada UAPI propomos uma estrutura enxuta, mas eficiente no tratamento ambulatorial e nos 
cuidados e proteção de pacientes de gravidade intermediária. A proposta das enfermarias de campanha 
é centrada na aquisição de aparelhos portáteis concentradores de oxigênio de baixa vazão que são 
capazes de produzir cerca de 5LPM de O2 medicinal em concentrações de 85% a 95%. Sua operação é 
simples e descomplicada, são facilmente transportáveis e sua aquisição, transporte e instalação podem 
ser feitas rapidamente. 

 
Para o bom funcionamento dos concentradores portáteis e das UAPIs também se faz necessária 

a aquisição de assessórios, materiais elétricos e de higiene e limpeza, especificados a seguir, além de 
equipamentos (oxímetros e termômetros) para auxilio no diagnóstico e triagem de pacientes. 

 
Entre os equipamentos e assessórios necessários ao adequado funcionamento das UAPIs e à 

aplicação dos concentradores de oxigênio estão:  
1. Oxímetro (2 unid./UAPI); 
2. Termômetro digital infravermelho (3 unid/UAPI); 
3. Máscara de médio-fluxo; 



 
 

 

 
 
4. Catéter tipo óculos; 
5. Extensões e conexões para adaptação da rede O2; 
6. Rede de nylon lavável (paciente reclinado); 
7. Cordas para amarração de rede; 
8. Colchão inflável (paciente de bruços) idealmente de plástico para facilitar lavagem/higienização; 
9. Manta de proteção; 
10. Jogo de lençóis e de capas laváveis.  
 
Para o adequado funcionamento das UAPIs serão necessários os materiais elétricos e outros insumos 
listados a seguir:  
1. Transformadores 110V/220V 500W; 
2. Rolo 100 metros de fio 2.5mm; 
3. Plugs, tomadas e soquetes; 
4. Adaptadores para as tomadas de 3 pinos da ABNT; 
5. Ferramentas de elétrica; 
6. Multímetro; 
7. Lâmpadas para iluminação noturna;  
8. Geradores à diesel com potência de 5KVA (gerador de referência: Branco 5KVA, diesel, modelo BD 6500) 
monofásico 110v/220v) para funcionamento contínuo por UAPI; 
9. Diesel (consumo médio de 500l/semana para manutenção de 1 UAPI com 10 concentradores de O2); 
10. Gêneros alimentícios para equipe do DSEI, pacientes e acompanhantes. 
 
Por fim, serão necessários para o adequado funcionamento das UAPIs os materiais de higiene e limpeza 
listados a seguir:  
1. Baldes e bacias; 
2. Água sanitária; 
3. Barras de sabão e detergente; 
4. Saponáceo concentrado para lavagem de roupas, lençois e redes de pacientes; 
5. Esponjas e panos de limpeza.  
 

Para desafogar o fluxo de pacientes aldeados em busca de socorro nas cidades de Redenção, 
Cumaru do Norte, Bannach, Pau D’arco, Santana do Araguaia, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do 
Xingu, cujas limitadas capacidades de internação já estão colapsadas, propomos a imediata criação de 
UAPIs em aldeias estratégicas a serem avaliadas e definidas pelo DSEI Kayapó do Pará em função da 
evolução dos casos confirmados de COVID-19 nas aldeias de sua jurisdição.  

O DSEI Kayapó possui quatro polos base: (1) Redenção, (2) Ourilândia do Norte, (3) Tucumã e (4) 
São Felix do Xingu. Propomos equipar o DSEI Kayapó com 50 concentradores de O2 e demais acessórios, 
e distribuí-los da seguinte forma, seguindo critério do contingente populacional atendido por cada polo 
base: 19 ao polo base de Redenção (Pop 2487), 14 ao polo base de Ourilândia do Norte (Pop. 1887), 6 ao 
polo base de Tucumã (Pop. 763) e 11 ao polo base de São Felix do Xingu (Pop. 1547). Cada polo fará a 
gestão dos concentradores de O2 direcionando-os às aldeias de sua área de cobertura (Figura 1) sob 
demanda e avaliação da evolução dos casos de COVID-19 nas mesmas. Em um primeiro momento deverão 
ser montadas UAPIs nas comunidades de Gorotire e Turedjam. A depender da evolução dos casos de 
COVID-19 nas aldeias das rotas Fresco/Riozinho e Xingu, aldeias como Kikretum, Mojkarakô, Aùkre e 



 
 

 

 
 

Kubenkrankej, na rota Fresco/Riozinho, assim como a aldeia Kokrajmoro, na rota Xingu, poderão ser locais 
para a instalação de UAPIs por serem as aldeias com as maiores populações (Figura 2). 

Figura 1. Identificação das aldeias Kayapó atendidas por cada um dos quatro polos base (Redenção, 
Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu) da área de jurisdição do Distrito Sanitário Especial 
Indígena Kayapó do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Figura 2. Representação das aldeias com diferentes tamanhos populacionais da área de jurisdição do 
Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó do Pará. 

Os equipamentos necessários para o pleno funcionamento das UAPIs deverão ser levados pela 
equipe de profissionais de saúde do DSEI Kayapó do Pará previamente habilitados através de treinamento 
virtual oferecido pela EDS para a correta instalação e uso destes equipamentos. As UAPIs deverão ser 
montadas em barracões ou prédios comunitários o mais afastado possível do restante da comunidade e 
serão geridos pelos profissionais do DSEI com apoio dos Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento da 
comunidade e de comunidades vizinhas. A depender da avaliação do DSEI, poderá ser necessária a 
abertura de processo seletivo para voluntários de forma a compor a equipe necessária para a 
operacionalização das UAPIs.  

Dado o fluxo de pacientes a estas UAPIs é também muito importante que haja alimentos 
disponíveis aos que chegam em busca de socorro. Esse suprimento deverá ser feito de maneira contínua 
durante toda a operação. Ainda não há recursos garantidos para custear os itens previstos nesta proposta 
(Tabela 1), sendo um dos principais objetivos deste documento auxiliar neste processo junto a distintos 
potenciais apoiadores.  

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Tabela 1. Estimativa da quantidade e custos dos itens previstos nesta proposta*.  

Ação Custo unitário Quantidade Valor 
Concentradores de Oxigênio 5LPM R$ 3.841,00 50 R$ 192.050,00 
Cilindros de 50L para O2 R$ 2.750,00 20 R$ 55.000,00 
Assessórios para uso dos cilindros (válvula de alta pressão 
+ Split de 3 vias + 3 fluxômetros) 

R$ 450,00 5 R$ 2.250,00 

Oxímetro  R$ 390,00 50 R$ 19.500,00 
Termômetro digital infravermelho  R$ 350,00 50 R$ 17.500,00 
Gerador à diesel 5KVA R$ 6.000,00 10 R$ 60.000,00 
KIT Paciente, Logística e Higiene (UAPI) R$ 10.000,00 5 R$ 50.000,00 
Frete aéreo CAMPINAS para Redenção, 120 vol, 2.000 kg R$ 7.000,00 1 R$ 7.000,00 
  TOTAL R$ 403.300,00 

* estimativa de custo não inclui custos para transporte dos equipamentos do DSEI para as aldeias, tampouco para 
aquisição e preparação de alimentos aos profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes.  

A EDS se compromete em apoiar tecnicamente a AFP na aquisição dos equipamentos, acessórios 
e insumos para o adequado funcionamento das UAPIs, assim como o DSEI Kayapó do Pará no treinamento 
e orientações para a instalação e uso dos concentradores de oxigênio e cilindros de O2, assim como para 
o adequado funcionamento das UAPIs, de forma geral.  

A AFP está iniciando, paralelamente à esta ação emergencial, uma campanha mais abrangente 
que envolve outras ações complementares para o enfrentamento da COVID-19 nos territórios Kayapó, 
incluindo a captação de recursos para a aquisição de gêneros alimentícios, apoio ao fortalecimento dos 
sistemas produtivos destinados à subsistência, em especial às roças tradicionais, apoio à comunicação e 
às cadeias produtivas destinadas à geração de renda. 

Todos os recursos captados para a execução da presente proposta serão geridos através da conta 
corrente da AFP de número 54.497-3, da agência 3478-9 do Bando do Brasil, aberta exclusivamente para 
a aquisição dos equipamentos e insumos identificados na tabela 1. 

 


