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RESUMO: Introdução: A pandemia por 
coronavírus -19 tem sido um grande problema de 
saúde pública em todo o mundo. Na população 
indígena, a COVID-19 é um risco de genocídio 
devido a vulnerabilidade diante de surtos e 
epidemia, nesse sentido, estratégias devem ser 
estabelecidas para que não alcance altos índices 
de letalidade. As cartilhas educativas surgem 
como veículo de informação e são ferramentas 
essenciais para a prevenção de doenças. 
Objetiva-se com esse estudo, descrever as 
etapas da produção de uma tecnologia educativa 
em forma de cartilha para o enfrentamento 
do coronavírus -19 na população indígena do 

Médio Xingu. Método: trata-se de um relato de 
experiência sobre a construção de uma tecnologia 
educativa eletrônica e gratuita. Resultados: a 
cartilha intitulada “Coronavírus: orientações para 
povos indígenas” resultou em um material com 
27 páginas, configurada na orientação retrato, 
tipo PDF, dimensão A4 (210 x 297 mm), com 
13 capítulos que informam medidas gerais de 
prevenção da COVID-19, com língua acessível 
para o público-alvo. Conclusão: a experiência 
oportunizou a disseminação de informações 
seguras e adaptadas ao contexto do público – 
alvo visando auxiliar a população indígenas sobre 
formas preventivas da COVID-19.
PALAVRAS - CHAVE: Cartilha. COVID-19. 
Coronavírus. Indígena. Médio Xingu

EDUCATIONAL TECHNOLOGY TO FACE 
COVID-19 IN INDIGENOUS POPULATION
ABSTRACT: Introduction: The coronavirus 
-19 pandemic has been a major public health 
problem worldwide. In the indigenous population, 
COVID-19 is a risk of genocide due to vulnerability 
in the face of outbreaks and epidemics, in this 
sense, strategies must be established so that it 
does not reach high rates of lethality. Educational 
booklets appear as a vehicle for information and 
are essential tools for disease prevention. The 
objective of this study is to describe the stages 
of the production of an educational technology 
in the form of a booklet for coping with the 
coronavirus -19. Method: this is a descriptive 
study, an experience report on the construction 
of an electronic and free educational technology, 
targeting indigenous people from the Middle 
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Xingu region, state of Pará. The construction of the booklet was carried out by professionals 
from health of the Special Indigenous Sanitary District and professor at the Federal University 
of Pará during the period from March to July 2020 and validated by expert judges. Results: 
the booklet entitled “Coronavirus: guidelines for indigenous peoples” resulted in a 27 page 
material, configured in portrait orientation, PDF type, dimension A4 (210 X 297 mm), with 
13 chapters that inform general prevention measures for COVID- 19, with a language 
accessible to the target audience. Conclusion: the experience provided the opportunity for the 
dissemination of secure information adapted to the context of the target audience, aiming to 
help the indigenous population on preventive forms of COVID-19.
KEYWORDS: Primer. COVID-19. Coronavirus. Indigenous. Middle Xingu

INTRODUÇÃO
A recente pandemia de COVID-19, assim denominada por ter sido notificada em 

2019 pelo governo chinês, foi ocasionada pelo Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavírus 2 -SARS-COV-2 (LIANG, 2020). Essa situação transformou-se em um grande 
desafio para a sociedade, trata-se de um evento potencialmente estressante, considerando 
as medidas de prevenção e contenção da doença, bem como seus impactos econômicos, 
políticos e sociais (BAVEL, et al., 2020).  Não menos importante, a preocupação com altos 
índices de mortalidade na população vem sendo alvo de preocupação mundial (CODEÇO, 
et al., 2020, WHO, 2020).

A epidemia por COVID-19 traz um novo risco de genocídio na população indígena 
(APIB, 2020), globalmente os povos indígenas são altamente vulneráveis às infecções 
respiratórias agudas e graves (RUCHE, et al., 2009). Nos séculos anteriores, há registros 
de infecções por sarampo, da varíola e da influenza, levaram a grandes epidemias e até 
ao extermínio de alguns povos indígenas no Brasil (CODEÇO, et al., 2020). Evidências 
recentes confirmam que a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas 
suscetíveis apresenta elevado potencial de espalhamento, resultando em altas taxas de 
ataque e de internações, com potencial de causar óbitos, como foi o caso da Influenza A 
(H1N1) e do Vírus Sincicial Respiratório, em 2016 (CARDOSO, et al., 2019).

A vulnerabilidade sociodemográfica e sanitária da população indígena tem sido 
também evidenciada em inúmeros estudos, com destaque para o Primeiro Inquérito 
Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (COIMBRA, et al., 2009). Os resultados 
desta investigação, a mais ampla já realizada no país, indicaram níveis de desnutrição, 
diarreia e anemia em crianças, além de sobrepeso/obesidade e anemia em mulheres mais 
pronunciadas do que na população brasileira (CODEÇO, et al., 2020).

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2, registrou até o dia 3 de outubro de 2020, 
69.559 casos confirmados e 492 óbitos (SESAI, 2020). Considerando a urgência dessa 
situação e a necessidade de amenizar os impactos na saúde dos povos indígenas, foi 
elaborada uma tecnologia educativa, tipo cartilha intitulada “Coronavírus: orientações para 
povos indígenas” (MARTINS, et al., 2020). 
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As tecnologias educativas emergem como possibilidades de cuidado diante das 
restrições de contato social. No caso das cartilhas, estas objetivam mediar o acesso à 
informação em saúde de todos os públicos, a partir de uma linguagem de fácil compreensão 
a diferentes níveis de escolaridade, sendo, portanto, um potente mecanismo atuando na 
prevenção, promoção e ao cuidado da saúde de uma forma ampla e geral (MARTINS, et 
al., 2019).

Este trabalho é produto interinstitucional entre o Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Altamira e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. 
Esse material poderá subsidiar as equipes multidisciplinares de saúde visando auxiliá-los 
na prática da educação em saúde bem como, informar a população indígena quanto as 
medidas preventivas contra a COVID-19.

De acordo com Melnik, et al, (2014), essa é uma forma de “[...] auxiliar no processo 
de construção do conhecimento e da difusão de informações científicas que possam orientar 
o cuidado oferecido aos indivíduos de forma efetiva e ética”. Nessa perspectiva, o presente 
estudo tem como objetivo descrever a construção de uma cartilha virtual como tecnologia 
de orientação para prevenção do coronavírus na população indígena em decorrência dos 
efeitos da pandemia por COVID-19.

MATERIAL E MÉTODO

Tipo de estudo
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência resultante da 

produção interinstitucional entre o DSEI Altamira e a Universidade Federal do Pará, curso 
de medicina, campus Altamira. Tal produção, materializa-se a partir da construção de uma 
tecnologia educacional, no modelo de cartilha digital que, pudesse informar de maneira 
objetiva e ilustrada, formas prevenção do coronavírus no contexto da pandemia por 
COVID-19.
Período de realização da experiência

As atividades de construção e divulgação da tecnologia correspondem a cinco 
meses, março à julho de 2020. 
Sujeitos envolvidos na experiência

A construção da tecnologia foi planejada e desenvolvida por três enfermeiras, 
vinculadas ao Distrito Sanitário Especial indígena de Altamira (DSEI-ATM) e por docente 
vinculado a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, campus Altamira e 
validada por juízes especialistas. 

Aspectos éticos 
Respeitaram-se as diretrizes das resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho 
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Nacional de Saúde, sendo assim, o trabalho não foi submetido a um Comitê de Ética 
em Pesquisa, uma vez que trata de um relato de experiência acerca da elaboração de 
uma tecnologia educacional dos próprios autores. Destaca-se que para a formulação da 
mídia visual foram realizadas as referências bibliográficas, respeitando os critérios éticos 
e jurídicos que regulamentam a utilização de textos e imagens, com a preservação dos 
respectivos de direitos autorais.

OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA
O presente relato tem como objetivo a discussão e demonstração do processo 

criativo e de construção prática de uma tecnologia educacional, no formato de cartilha 
digital, tendo, esta, a temática, Coronavírus: orientações para povos indígenas.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A tecnologia, em questão, faz parte de uma proposta interventiva que surgiu a partir 

da solicitação por autoridades governamentais e não governamentais de diversas instâncias 
que prestam assistência para a população indígena na região do Médio Xingu, dentre as 
quais citam-se: Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira, Ministério Público Federal, 
Universidade Federal do Pará, Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, Associações. 

No que diz respeito a tecnologia escolhida, fora elaborada uma cartilha digital 
educativa, a qual discorre sobre dicas e orientações para preservar a saúde em tempos de 
pandemia. Para que se alcancem os objetivos traçados para a solução de um problema, 
é importante que sejam usadas intervenções educativas, inclusive, as tecnologias 
educacionais, como a cartilha em questão, pois são capazes de garantir um processo 
educativo emancipatório (SILVA, et al., 2015).

O processo de construção da cartilha virtual seguiu três etapas: 1) planejamento e 
escolha da tecnologia educacional, 2) seleção de conteúdos para a fundamentação teórica 
e 3) produção da tecnologia educacional digital com validação por juízes especialistas. 

1) Planejamento e escolha da tecnologia educacional
No que diz respeito a primeira etapa, foram realizadas reuniões virtuais para delimitar 

o tipo de tecnologia de cuidado que poderiam ser produzidos e o percurso temático a 
ser elaborado. Sobre a escolha da cartilha educativa como tecnologia, temos que ela se 
caracteriza como uma estratégia na promoção da saúde por ser um método em que as 
informações possuem fácil visualização, de modo que melhora a absorção de conteúdo 
quando comparadas às instruções verbais isoladas (LESSA, et al., 2018). 

Ainda, levando em consideração que a situação de pandemia nos exige o 
isolamento social, acontece a inviabilização de ações em saúde presenciais, o que justifica 
ainda mais a escolha por uma educação em saúde baseada em tecnologias que podem 
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ser disseminadas pelo meio digital. Optou-se por trabalhar os seguintes eixos temáticos: 
conceito, formas de transmissão, tratamento, uso de equipamentos de proteção e medidas 
básicas sanitárias para prevenção da COVID-19, isolamento social, sinais e sintomas, 
medidas de prevenção SARS-COV-2.

2) Seleção de conteúdos para a fundamentação teórica
A segunda etapa, foi realizado o levantamento de conteúdo com método de revisão 

de literatura, as buscas das informações foram realizadas nas plataformas Pubmed, BVS, 
google acadêmico, além dos sites do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, 
Fiocruz, Secretarias Estaduais de Saúde. A busca ocorreu no período de março à abril de 
2020. Os descritores utilizados para a busca das literaturas foram: pandemias, pandemics, 
COVID-19, Povos indígenas, indigenous peoples e palavra-chave cartilha. Os critérios de 
inclusão foram: trabalhos redigidos em língua inglesa e portuguesa, publicadas no ano de 
2020. 

Ao total foram encontradas 2.654 publicações potencialmente indicados para a 
leitura, após aplicação dos critérios de inclusão foram selecionadas 28 publicações para 
compor o conteúdo da cartilha. Para sistematizar as informações extraídas da literatura 
utilizou-se planilha em excel composta de 2 colunas contendo as seguintes informações: 
referência bibliográfica consultada e informações extraídas de cada eixo temático da 
cartilha. Posteriormente houve adequação da linguagem científica para a linguagem 
coloquial apropriada para o público – alvo.

3) Produção da tecnologia educacional digital
A terceira etapa constitui-se a construção da cartilha, inicialmente foi elaborado o 

storboard com imagens e cenários que se aproximem da realidade cultural e do modo de 
vida dos povos indígenas, em seguida foi criado as ilustrações, edição e diagramação nos 
softwares Canva e Adobe Illustrador versão 19, todos os softwares possuem licença de 
uso. 

Foi produzida em cores, inclusive nas letras, as quais se organizaram em tamanhos 
variados, 15, 25, 35 e 70 na fonte balmy e josefin sans regular. A escolha de cores, fonte 
e ilustrações buscou aproximar com um designer atraente para leitura do público – alvo. O 
texto da cartilha foi construído a partir de uma linguagem coloquial, acessível ao público, 
criando uma ambiência de diálogo com o leitor. Após a construção da tecnologia, a cartilha 
passou validação técnica por juízes especialistas.

RESULTADOS
A produção da cartilha “Coronavírus: orientações para povos indígenas” figura 

1, resultou em um material com 27 páginas, das quais, quatro páginas consistem em 
elementos pré-textuais, dezenove elementos textuais e quatro em elementos pós-textuais. 
A configuração utilizada foi orientação retrato, tipo PDF, dimensão A4 (210 X 297 mm).
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A tecnologia educacional possui treze domínios estruturados de forma a dar 
linearidade à obtenção de conhecimento por qualquer pessoa que entre em contato com o 
material. O primeiro domínio, Apresentação, traz uma abordagem geral sobre a importância 
da cartilha para a prevenção da COVID-19 nas aldeias indígenas. O segundo domínio, 
O que é coronavírus? Traz informações sobre o conceito geral da doença e do agente 
etiológico responsável pela Pandemia. O terceiro domínio, De onde veio o coronavírus? 
Esclarece qual o país que registrou os primeiros casos de COVID-19 e a repercussão social 
que a Pandemia está causando na sociedade global. O quarto domínio, O que a pessoa 
sente?; traz ao leitor os principais sinais e sintomas que a doença pode manifestar no ser 
humano quando há infecção pelo coronavírus. 

O quinto domínio, como alguém pega coronavírus? Descreve as principais formas 
de transmissão da COVID-19. O sexto domínio, Existe vacina e medicamento? Esclarece 
as medidas que estão sendo adotadas mundialmente para o desenvolvimento de uma vacina 
contra o coronavírus, além disso, alerta a população quanto a forma grave da doença.  O 
sétimo domínio, Quem pode pegar coronavírus? Descrever quais são os fatores de risco 
que podem desenvolvem a forma grave da COVID-19, correlacionando sua importância 
para o isolamento social de pessoas com doenças crônicas e da população indígena em 
virtude da alta vulnerabilidade em desenvolver infecções respiratórias. O oitavo domínio, 
Como se proteger?; explica as diferentes formas de transmissão da doença, evidenciando 
atitudes do cotidiano da população indígena que podem contribuir para a disseminação 
do coronavírus. O nono domínio, como usar uma máscara de tecido?; demostra o uso 
correto da máscara e sua importância para a prevenção da doença. O décimo domínio, 
saiba como lavar as mãos, demonstra a forma correta da lavagem das mãos e evidencia 
sua contribuição para prevenção do coronavírus. 

O décimo primeiro domínio, isolamento social, conceitua o termo isolamento social 
e sua importância de permanecer na aldeia, com objetivo de impedir que a doença não 
chegue até as aldeias indígenas. O décimo segundo domínio, algumas palavras que 
talvez não conheça, traz como referência o significado de algumas palavras que por vezes 
não fazem parte do idioma entre algumas etnias. O décimo terceiro domínio, referências, 
mostra os estudos e pesquisas utilizadas para a elaboração do conteúdo da cartilha. 
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 Figura 1. Ilustração representativa da cartilha virtual “Coronavírus: orientações para povos 
indígenas”, Altamira/PA, Brasil, 2020.

Fonte: http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/viewNoticiaGeral.php?CodNot=abf34e3c0a

DISCURSÃO
Em momentos de Pandemia os serviços de saúde precisam se reinventar, as 

tecnologias são possibilidades de produção do cuidado com a saúde. Antes mesmo desse 
cenário, diversos autores recomendam aos profi ssionais de saúde a construção e emprego 
de novas tecnologias em suas práticas de educação em saúde (PONTES, et al., 2019; 
PINTO, 2016; FONSECA, et al., 2011).

O uso de tecnologias do tipo cartilha além de amplamente aceita por profi ssionais 
e público-alvo, vem sendo apontado com impactos positivos ao campo da saúde, levando 
ao crescente interesse e realização de estudos para produção e melhoria desse tipo de 
tecnologia (MARTINS, et al., 2019; MERHY, 2009). Nesse sentido, o material atende as 
orientações proposta por Almeida (2017), quanto sua organização: ilustrações, frases 
curtas, com linguagem simples e interativa, de forma a facilitar a compreensão do público-
alvo.

Das diversas tecnologias educacionais atualmente disponíveis, destacam-se os 
materiais virtuais, que são bem aceitos, e chegam com mais velocidade para o público-
alvo e utilizados como ferramenta educacional capaz de ampliar o conhecimento. Por sua 



 
Saúde Coletiva e Saúde Pública highlights da Pandemia de Covid-19 Capítulo 5 56

facilidade, aplicabilidade e leitura, a cartilha educativa é uma das mais utilizadas para 
públicos como pacientes ou familiares quando o objetivo é fornecer orientações (OLIVEIRA, 
et al., 2014; SILVA, et al., 2020).

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA
A contribuição desse estudo está na disponibilização de materiais que visam 

a promoção a saúde na população indígena. Portanto, a prestação do fornecimento de 
informações úteis, conhecimento científico no âmbito da pandemia, surge como uma 
prática não só humanitária, mas também, profissional de promoção e educação em saúde.  

LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA EXPERIÊNCIA
Sugere-se a tradução deste material para as diversas etnias que compõem a região 

do Médio Xingu.

CONSIDERAÇÕES
A construção desse trabalho responde ao desafio de elaborar material informativo 

adequado para o contexto dos povos indígenas no contexto da pandemia causada pela 
COVID-19. Ressalta-se que apesar desta cartilha ter sido pensada para uma clientela 
específica da região do Médio Xingu, ela pode se fazer importante para os mais diversos 
públicos indígenas. 

As reflexões e informações tecidas são adequadas ao momento atual no qual a 
dificuldade de a informação chegar até as comunidades indígena tem ocasionado dúvidas 
e medo na população indígena aldeada a respeito da COVID-19. 

Acredita-se, nesta perspectiva, que a tecnologia desenvolvida tem o potencial de 
contribuir como suporte na promoção de cuidado em saúde aplicada ao contexto atual 
da Pandemia por COVID-19, trazendo ainda a possibilidade de aproximar saberes da 
biomedicina com as práticas de cuidados no contexto intercultural dos povos indígenas. 
Além disso, pode amenizar efeitos negativos gerados em decorrência da situação de 
pandemia.
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