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Há mais de 80 anos foi instituído o Dia do Índio, na ocasião do 1° Congresso Indigenista Interamericano,

em 1940, no México. Ainda hoje os direitos dos pov os indígenas sofrem duras ameaças em div ersos

campos e, portanto, a data marca também um dia de luta e de conscientização quanto às necessidades

e especi�cidades desses pov os. A pandemia expôs ainda mais as fragil idades dos indígenas, que já são

tradicionalmente mais suscetív eis a nov as doenças em função de suas condições socioculturais,

econômicas e de saúde. Com foco na formação em saúde para o enfrentamento das desigualdades, o

Campus Virtual Fiocruz disponibil iza o curso Enfrentamento da Covid-19 no contexto dos povos

indígenas. As inscrições estão abertas, são onl ine e gratuitas.

Inscreva-se já!

Cada v ez mais impactada pela Cov id-19, a população indígena precisa de múltiplos esforços para o

enfrentamento desta pandemia. O curso é aberto a todos os interessados no tema, mas v isa capacitar,

técnica e operacionalmente, gestores e equipes multidiscipl inares de saúde indígena para a

prev enção, v igilância e assistência à Cov id-19, respeitando os aspectos socioculturais dessa

população.

Para a coordenadora acadêmica e uma das conteudistas do curso, Ana Lúcia Pontes, que é

pesquisadora da Escola Nacional  de Saúde Públ ica Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), neste dia que marca

a luta por direitos dos pov os indígenas é importante defender que pol íticas e ações de saúde sejam

construídas e implementadas com participação dos pov os indígenas, considerando os contextos

socioculturais e l inguísticos. "Foi nesse sentido, buscando adequar e re�etir sobre a resposta à

pandemia no contexto dos pov os indígenas, que esse curso foi elaborado. Ele é fundamental  à
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qual i�cação dos pro�ssionais de saúde para atuação no contexto intercultural  dos pov os indígenas",

ressaltou ela.

A formação, que é l iv re, composta de quatro módulos e uma carga horária total  de 30h, foi

desenv olv ida pelo Campus Virtual com a participação de pesquisadores da Fiocruz, de outras

univ ersidades e instituições parceiras. Ele já conta com cerca de quatro mil  inscritos de todos os

estados brasileiros, além de participantes prov enientes dos Estados Unidos, Colômbia, Chile, Peru,

Afeganistão, Reino Unido, Espanha, Holanda, Noruega, Equador, Bol ív ia e Moçambique.

Segundo um lev antamento independente de dados da Articulação dos Pov os Indígenas do Brasil

(Apib) - que faz um compilado dos casos da Sesai, das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, do

Ministério Públ ico Federal , das Organizações indígenas de base da Apib e das frentes de

enfrentamento à Cov id-19, até o dia de hoje, 19 de abril , já são mais de 50 mil  casos con�rmados,

1.039 mortes e 163 diferentes pov os afetados pela pandemia do nov o coronav írus.

A formação do CVF está al inhada aos esforços e iniciativ as de formação em larga escala de

pro�ssionais de saúde na temática da Cov id-19.

Con�ra outras iniciativ as: Cov id-19: manejo da infecção causada pelo nov o coronav írus,

Enfrentamento da Cov id-19 no Sistema Prisional , Doenças ocasionadas por v írus respiratórios

emergentes, incluindo a Cov id-19, Planejamento escolar local  na transpandemia, e Caminhos e

conexões no ensino remoto. 

Enfrentamento da Covid-19 no contexto dos povos indígenas:  conheça a estrutura do curso

Módulo 1:  Povos indígenas no Brasil

Aula 1: História, territórios e div ersidade

Aula 2: Organização do subsistema de Atenção à Saúde Indígena

Módulo 2:  Vulnerabilidade dos povos indígenas

Aula 1: Aspectos históricos e as multiv ulnerabil idades dos pov os indígenas

Aula 2: Per�l  Epidemiológico e a Cov id-19 nos pov os indígenas

Módulo 3:  Organização do trabalho e da assistência no subsistema de saúde

Aula 1: Organização do trabalho da Equipe Multidiscipl inar de Saúde Indígena

Aula 2: Educação e comunicação em saúde na prev enção para Cov id-19 no contexto indígena

Aula 3: Manejo Cl ínico da Cov id-19

Módulo 4:  Vigilância da Covid-19 em comunidades indígenas

Aula 1: V igilância da Cov id-19 em comunidades indígenas

Aula 2: Noti�cação e monitoramento de casos
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