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Este relatório tem como objetivo relatar minha participação no episódio de contato 
com os “isolados do Xinane”1 , a convite da SESAI e com a anuência da 
CGIIRC/FUNAI, tendo em vista a experiência do Projeto Xingu e minha experiência 
pessoal com grupos isolados e de recente contato.  
 
A existência de grupos indígenas isolados na região do Alto Envira é citada em 
documentos da FUNAI desde 2006. Em 2012 foi criada a Frente de Proteção 
Etnoambiental do Envira (Portaria  938 da Presidência da Funai de 02/08/2012),  
com a finalidade de garantir a proteção e promoção dos direitos dos povos 
indígenas isolados das seguintes referências: 
 

n ° 30 – Xinane e Igarapé Douro, na TI Alto Tarauacá, Kaxinawá do Rio 
Jordão e Kaxinawá Ashaninka do Rio Breu; 
n ° 31 – Igarapé Xinane e Imbuia, nas Ti Kampa e Isolados do Rio Envira, 
Kaxinawá do Rio Humaitá e Kulina do Rio Envira; 
n ° 32 – Rio Jamainawá, na TI Riozinho do Alto Envira 
n ° 33 – Mascho Piro, na TI Mamoadade; 
n ° 34 - Igarapé Tapada 
n ° 71 – Mascho Piru 
 

Das referências acima, as de número 30 a 34 encontram-se na área de abrangência 
do DSEI Alto Juruá. O grupo contatado possivelmente tem relação com as 
referências 30,  31 e 32, conforme mapas 1 e 2. 
 
Mapa 1. Região onde se deu o contato, no alto rio Envira, Acre, Brasil, 2014. 
 
 

 
Mapa 2. Frentes de Proteção Etnoambiental e referências de isolados , alto Rio Envira, 
Acre, Brasil, 2012. 

                                                        
1 O grupo de indígenas isolados que estabeleceu contato será chamado, neste relatório, de 
isolados do Xinane, denominação utilizada pela CGIIRC/FUNAI. Segundo José Ribeiro 
Jaminawa, que serviu de intérprete, possivelmente autodenominam-se Tsapanawa (povo 
da arara). 



 

 
 
Fonte: Vaz, A. Isolados no Brasil – Política de Estado: Da tutela para a política de direitos – 

Uma questão resolvida? Informe WIGIA 10. Brasília, 2011, 64 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cronologia dos eventos2: 
 
13/06/2014:  O indígena Fernando Kampa, morador da aldeia Simpatia, comunicou à 
FUNAI o avistamento de quatro indígenas isolados na margem oposta do Rio Envira. 
Segundo Fernando, os moradores da aldeia Simpatia esconderam-se em uma das casas 
enquanto o grupo atravessou o rio e entrou em nas casas que estavam vazias, levando 
roupas, terçados e panelas; 
14/06/2014: Fernando Kampa e um grupo de Ashaninka da aldeia Simpatia encontraram 
o acampamento dos isolados e recuperaram alguns objetos, entre eles uma espécie de 
bolsa contendo um cahimbo, um vidro com um líquido que foi cogitado tratar-se de  
veneno para flechas, uma carteira de plástico com o emblema do Coríntians, uma camisa, 
uma caixa de fósforos, algumas sacolas peruanas e alguns cartuchos sem chumbo, porém 
com espoleta e pólvora; 
26/06/2014: chegada de equipe da FUNAI na aldeia Simpatia com os servidores 
Guilherme Daltro Siviero, Artur Meirelles e Marcelo Torres, da FPE Envira acompanhados 
do sertanista José Carlos Meirelles. 
Essa equipe deslocou-se no mesmo dia para a Base Xinane, desativada há 4 anos, distante 
cerca de três horas da aldeia Simpatia, rio acima. Lá avistaram dois indígenas que fugiram 
para o mato. A equipe da FPE deixou os pertences que haviam sido recuperados por 
Fernando Kampa no dia 14/06 e alguns peixes, manifestando cortesia. Os indígenas 
reapareceram em seguida, para recolher os pertences e os peixes e gritaram palavras em 
língua do tronco Pano; 
29/06/2014: novo avistamento nas proximidades da aldeia Simpatia, sendo quatro 
homens adultos, um menino, uma mulher e uma criança. O cabelo cortado em cuia 
levantou a hipótese de partencerem aos “isolados do Xinane” (referências 30, 31 e 32); 
30/06/2014: um grupo de 4 isolados, empunhando flechas e terçados chegaram na aldeia 
Simpatia pela manhã. Foram recebidos amistosamente pelos moradores da aldeia, que 
ofereceram bananas e água de coco; 
31/06 a 4/07/2014: os indígenas não apareceram mais na aldeia Simpatia mas ouviram 
os “assopros”3 que indicavam que o grupo permanecia nas cercanias da aldeia. No dia 
03/07/2014 a equipe do DSEI da aldeia Simpatia retornou para Feijó; 
05/07/2014: novo avistamento e contato na aldeia Simpatia. José Nogueira, servidor da 
FUNAI da etnia Jaminawa, que serviu como intérprete para a equipe conseguiu comunicar-
se com o grupo de isolados e notou que estavam com tosse e aspecto de doentes; 
05/07/2014: Chegada em Rio Branco do médico Douglas Rodrigues, do Projeto Xingu da 
EPM/UNIFESP, com o objetivo de colaborar com a equipe de contato na asistência à saúde 
dos isolados. Não foi possível o deslocamento para a aldeia Simpatia no mesmo dia pois, 
segundo informação da antropóloga Roberta Cerri e do chefe do DIASI do polo-base de 
Feijó do DSEI alto Juruá, Paulo Roberto, o helicóptero só poderia se deslocar no dia 
seguinte (06/07/2014) pela manhã; 
06/07/2014: chegada do colaborador Dr. Douglas Rodrigues, do Projeto Xingu da 
EPM/UNIFESP na aldeia Simpatia – a descrição das impressões e atividades segue adiante; 
07/07/2014: Subida de parte da equipe para a BAPE Xinane, procurando sinais dos 
isolados no caminho. Pernoite na BAPE Xinane 
8/07/2014: encontro com o grupo de isolados numa praia, cerca de uma hora rio acima da 
aldeia Simpatia. Todos foram levados para a BAPE Xinane, juntamente com os tradutores e 

                                                        
2 Os acontecimentos anteriores à minha chegada na aldeia Simpatia, em 06/07, foram 
retirados dos seguintes documentos: Informações Técnicas 02 e 03/FPEEnv/FUNAI/2014 
e relatório da Operação Simpatia de junho/2014, anexos a este relatório. 
3 Assovios imitando animais, utilizados pelos indígenas para indicar sua localização e 
comunicar-se na mata. 



o médico Douglas Rodrigues para tratamento e acompanhamento das condições de saúde 
dos isolados; 
08/17/2014 a 12/07/2014: assistência à saúde dos isolados na BAPE Xinane. Todos 
foram tratados e posteriormente liberados para retorno à aldeia de origem, após um 
período de três dias sem febre e com grande melhora do quadro clínico, evitando assim o 
contágio de outras pessoas no grupo maior, que se supõe estar entre os igarapés Xinane e 
Imbuia; 
12/07/2014: retorno de parte da equipe para Rio Branco; 
13/07/2014: conversa com o coordenador de índios isolados da FUNAI, Carlos Travassos 
e com o secretário de assuntos indígenas do Acre, Marcelo Piedrafita; 
14/07/2014: retorno para São Paulo. 
 
3. Equipe 
 
3.1 Equipe de trabalho com os isolados no BAPE Xinane: 
 

 Carlos Travassos: Coordenador Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – 
CGIIRC/FUNAI; 

 Guilherme Daltro Siviero: Chefe da Frente de Proteção Etnoambiental do Envira – 
FPE Envira/FUNAI 

 Marcelo Torres: indigenista da FPE Envira/FUNAI; 
 Artur F. Meirelles: indigenista da FPE Envira/FUNAI; 
 José Correia: servidor da FUNAI em Sena Madureira, indígena Jaminawa, tradutor ; 
 Almirio Jaminawa: indígena Jaminawa – colaborador eventual da FUNAI, tradutor; 
 Douglas Rodrigues: médico sanitarista, Projeto Xingu, Escola Paulista de 

Medicina/UNIFESP, autor deste relatório. 
 
 
3.2 Equipe de trabalho da aldeia Simpatia: 
 

 Paulo Roberto Rodrigues da Silva – chefe da DIASI/DSEI Alto Juruá – Feijó (foi na 
segunda viagem do helicóptero, apresentou a equipe, retornando em seguida para 
Feijó, na mesma aeronave) 

 Ana Claudia Brandão – Tecnica de enfermagem4 - ald. Simpatia 
 Clisson Lima de Souza – Enfermeiro Dsei Alto Juruá - ald. Simpatia 
 Rogélio Corcho – médico cubano do PMM para o Brasil - ald. Simpatia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Indígena da etnia Xanenawa, conseguiu comunicar-se com os isolados na aldeia 

Simpatia, no dia 05/07/2014. Pode ser peça importante na continuidade do 
trabalho. 



 
 
4. Atividades de assistência à saúde – Dr. Douglas Rodrigues 
 
4.1 Primeiro exame 
 
No dia de minha chegada à aldeia Simpatia não havia sinal de que os isolados estivessem 
por perto. A equipe era formada pelos indigenistas da FUNAI, profissionais de saúde do 
DSEI Alto Juruá e por mim, Douglas Rodrigues, médico do Projeto Xingu da EPM/UNIFESP, 
Permanecemos durante o dia 06/07 e a madrugada de 07/07 aguardando algum sinal do 
grupo.  No dia 07 pela manhã, após a chegada do helicóptero trazendo o Dr. Rogélio 
Corcho, médico do Programa Mais Médicos para o Brasil lotado no DSEI Alto Jurá, foi 
realizada uma reunião de planejamento em conjunto com os indigenistas da CGIIRC, FPE 
Envira e intérpretes. Na reunião ficou decidido que parte da equipe se deslocaria para a 
Base de Apoio - BAPE Xinane, distante 3 horas de barco rio acima, procurando, no 
caminho, sinais dos isolados. Outra parte da equipe permaneceria na aldeia Simpatia e, 
caso os isolados por lá aparecessem, avisaria o grupo do Xinane deslocando-se pelo rio, 
porque havia apenas um aparelho de radiocomunicação5. Com relação à assistência à 
saúde, foi possível discutir com a equipe do DSEI (Rogelio, Clissom e Ana) os possíveis 
cenários de doença que poderiam ser encontrados. Decidimos pelo uso de azitromicina 
para os casos com IRA manifesta, com tosse produtiva, além de antitérmicos quando 
necessário. 
 
Permaneceram na aldeia Simpatia a equipe do DSEI, que não tinha autorização para 
deslocamento para o BAPE Xinane (informação do enfermeiro Clisson de Lima, após 
contato telefônico com Feijó) e os indigenistas da FPE Envira: Artur Meirelles e Marcelo 
Torres. A equipe que subiu o Envira até a BAPE foi composta pelo coordenador geral de 
índios isolados da FUNAI Carlos Travassos, pelo chefe da FPE Envira Guilherme Siviero, 
pelos mateiros Chicão e Jaboti, pelos intérpretes José Correia e Almírio Jaminawa e por 
mim. 
 
Não encontramos os isolados na subida e chegamos ao BAPE Xinane ao cair da noite. 
Como não era possível descer o rio durante a noite e como havia a possibilidade dos 
isolados estarem por perto, decidimos pernoitar na base, que se encontra em estado de 
abandono, com as casas semi-destruídas e muito mato alto.  
 
No dia seguinte, ao amanhecer, quando a equipe preparava-se para procurar sinais dos 
isolados nas cercanias da BAPE Xinane e posteriormente retornar à aldeia Simpatia, 
chegou o sertanista Artur Meirelles, que havia saido de madrugada da aldeia, com a notícia 
de que no dia anterior, no final da tarde, um grupo de isolados apareceu na aldeia. Quando 
o grupo chegou, os Ashaninka estavam alcoolizados pelo consumo de caiçuma6 e houve 
confusão, discussões  e manifestações de agressividade que colocaram o grupo, assustado, 
para correr, embrenhando-se na floresta. Artur conta que avistou dois isolados numa 
praia, quando estava subindo o rio para nos avisar, porém não parou porque estava 
sozinho e sem intérprete. Descemos de imediato e após cerca de uma hora de navegação 
encontramos três rapazes numa praia da margem direita do rio Envira, acima da aldeia 
Simpatia. 

                                                        
5 Por falta de equipamento de radio, a equipe que se deslocou para a BAPE Xinane ficou 
incomunicável durante toda a operação, tendo que se deslocar para a aldeia Simpatia para usar o 
rádio e o telefone, o que implicou em usar mais combustível, diminuindo nossa reserva. 
6 bebida alcoólica tradicional, fermentada a partir da mandioca 



 
Ao avistarmos os indígenas, paramos as embarcações a uma boa distância dos mesmos e 
os interpretes começaram a chamá-los, no que foram prontamente atendidos. O contato 
foi estabelecido.  
 
De imediato, com cautela, nos aproximamos e pude constatar que apresentavam febre e 
tosse produtiva. Com calma e ajuda de intépretes, consegui examina-los. Todos 
apresentavam-se febris, com temperatura não superior a 37,8 °C. O exame físico mostrou 
hiperemia de cavo, com leve aumento do volume das amígdalas; os pulmões tinham sibilos 
e roncos esparsos em dois dos rapazes. Um terceiro estava com os pulmões limpos. 
Nenhum apresentava dificuldade respiratória. Todos tomaram anti-térmico (paracetamol 
400 mg por via oral). 
 
Após muita conversa, os três concordaram em chamar o restante do grupo, que se 
encontrava no interior da floresta. Dois sairam para chama-los e o terceiro permaneceu 
conosco. Não havia comida e cozinhamos alguns ovos de tracajá que o isolado, cujo nome é 
Pánaro (Rg 4)7, como viemos a saber depois,  aceitou come-los. Começamos a fazer um 
tapiri na praia, já que ameaçava chover e não sabíamos quanto tempo levaria até a 
chegada do restante do grupo. Parte da equipe desceu para a aldeia Simpatia para pegar 
alimentos e materiais pois decidimos que seria melhor se trabalhassemos na BAPE Xinane, 
distante dos Ashaninka e das infecções respiratórias que, naquele momento, circulavam 
entre eles na aldeia Simpatia.  Cerca de meia hora após ter tomado 400 mg de paracetamol 
e ter comido três ou quatro ovos de tracajá,  Pánaro apresentou uma reação urticariforme 
com bastante prurido, que teve progressão crâneocaudal e que foi motivo de apreensão 
pois poderia tratar-se de farmacodermia. Pánaro, no desespero de seu prurido dizia que 
iria morrer, que isso sempre acontecia quando comia ovos de tracajá, por razões 
espirituais, do espírito do ovo, segundo José e Almírio entenderam. Fica a dúvida e, por 
essa razão, sugiro evitar o uso de paracetamol para o Pánaro. 
 
Cerca de três horas depois chega o grupo: são quatro homens e duas mulheres. Ao todo 
são sete os isolados que encontramos e que, ao que tudo indica, era o grupo que apareceu 
na aldeia Simpatia pela primeira vez em 13/06/2014. Estavam, portanto, há quase um 
mês entre o PABE Xinane e a aldeia Simpatia, onde haviam feito algumas incursões 
descritas pelos indigenistas da FUNAI nos informes técnicos 02 e 03 e no relatório da 
Operação Simpatia (anexos). 
 
Todos apresentavam tosse produtiva, com expectoração esbranquiçada e exames físicos 
semelhantes variando entre pulmões limpos (2 pessoas) e presença de sibilos 
inspiratórios e roncos esparsos (4 pessoas). Só não consegui me aproximar da menina de 
menor idade, que aparentava ter 12 ou 13 anos. De longe pude ver que estava com 
conjuntivite importante. Depois, ao examiná-la no PABE Xinane, na noite do mesmo dia, 
chamado pelo marido, preocupado com seus olhos, pude constatar que também tinha 
propedêutica pulmonar com roncos e sibilos esparsos bilateralmente.  Eram 7 pessoas, 4 
homens e 2 mulheres, sendo dois casais sem filhos, um adolescente de cerca de 17 anos e 
um garoto de uns 13 anos mais ou menos. Todos estavam com infecção respiratória em 
curso e 4 deles com propedêutica de secreção pulmonar. Todos tinham tosse produtiva 
com pouca secreção esbranquiçada. A tosse tinha caráter irritativo. 
 

                                                        
7 A partir deste momento os isolados serão identificados pelos nomes que nos deram, sexo e idade 
aproximada, informações que constam nas fichas médicas anexadas a este relatório. 



 
Atravessando o Envira em direção à praia onde a equipe se encontrava. O grupo juntou-se. 
Eram 7 pessoas no total, todos jovens. 
 

 
Foto: Douglas Rodrigues/Projeto Xingu/UNIFESP 
 
 
O grupo juntou-se na praia. Eram 7 pessoas, jovens, 5 homens e 2 mulheres 
 

 
Foto: Douglas Rodrigues/Projeto Xingu/Unifesp 
 



4.2 Cadastramento médico. 
 
Atribuir idade a uma pessoa de outra etnia que estamos vendo pela primeira vez é tarefa 
difícil e sujeita a grandes erros. Nas crianças podemos aproximar a idade pela dentição 
mas sempre tem um pouco de “adivinhação e experiência pessoal”. Para fins de 
cadastramento, foram atribuidas idades aproximadas para cada um deles, que constam em 
suas fichas médicas (anexadas) e na tabela abaixo: 
 
Quadro 1. Isolados do Xinane que fizeram contato na aldeia Simpatia, julho de 2014. 
 
Data Rg Nome Sexo Ano nasc Primeiro exame clínico 
09/07 01 Dyky M 1996 T: 36,7°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, 

pulmões com sibilos esparsos e roncos bilateralmente.  
09/07 02 Xinatxakaiá M 1995 T: 36,8°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, 

pulmões limpos 
09/07 03 Pûwû F 1994 T: 36,8°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, 

pulmões com sibilos esparsos e roncos bilateralmente. ESC 
grossos em campo médio D. 

09/07 04 Pánaro M 1996 T: 36°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, pulmões 
com sibilos esparsos e roncos bilateralmente. Apresentou 
reação alérgica após ingerir paracetamol. Não usar 
paracetamol. Usar dipirona para a febre 

09/97 05 Káda M 1994 T: 36,7°C Cavo hiperemiado, pulmões limpos 
09/07 06 Tosku F 2001 T: 37°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, pulmões 

com sibilos esparsos e roncos bilateralmente. Conjuntivite 
bilteral (iniciado tratamento local na noite passada) com 
edema palpebral e dor importante. Sugestivo de C. 
trachomatis 

09/07 07 Hainuno M 2000 T: 37°C Cavo hiperemiado, amígdalas hipertrofiadas, pulmões 
com sibilos esparsos e roncos bilateralmente 

 
4.3 Acompanhamento do grupo no BAPE Xinane  no período de 9/07 a 12/07 
 
A decisão de manter o grupo na BAPE Xinane mostrou-se acertada. Embora com 
pouquíssima estrutura, foi possível acolher o grupo e criar um clima de confiança que 
propiciou que os indigenistas conseguissem mais informações a respeito dos isolados da 
região e possibilitou acompanhamento médico individual cuidadoso que a situação 
demandava. 
 
Todos estavam com IRA e portanto nossa meta foi mante-los conosco para poder trata-los, 
caso surgissem complicações bacterianas, e por um período que nos assegurasse que, em 
seu provável retorno para o grupo maior, estariam fora do período de transmissibilidade 
da virose respiratória, para evitar a instalação de uma epidemia no grupo maior, com alto 
risco de mortalidade, como aconteceu nos contatos estabelecidos, por exemplo, na 
segunda metade do século passado8. 
 
Durante todo o período que estivemos com o grupo (de 8 a 11 de julho), o único dia em 
que apresentaram febre foi no dia 8, dia do contato. Nos dias seguintes, a temperatura 
manteve-se igual ou menor do que 37 °C, a propedêutica pulmonar de roncos e sibilos 

                                                        
8 RODRIGUES D, 2013. - Proteção e Assistência à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente 
Contato no Brasil. Relatório de consultoria OTCA. 
 



desapareceu em três casos e permaneceu residualmente em um caso. A evolução diária 
encontra-se nas fichas médicas anexadas ao relatório. 
 
 
A opção de usar, para todos, Azitromicina durante 3 dias teve como objetivo diminuir o 
risco de complicações bacterianas. A dose utilizada foi de 30 mg/kg por tratamento (max 
1,5 g). O uso de azitromicina foi discutido com o Dr. Rogelio no dia anterior, e ele 
administrou o antibiótico para alguns indígenas porém não soube dizer quantos e nem 
quem eram9 durante a visita conturbada que o grupo fizera à aldeia Simpatia no final da 
tarde do dia 07/07. Como não sabia quem havia tomado, a alternativa foi desconsiderar 
essa primeira dose. 
 
A azitromicina foi o antibiótico escolhido pelas seguintes razões: 
 
 disponíbilidade da droga no DSEI 
 posologia confortável – uma dose diária; 
 boa eficácia contra as bactérias mais frequentemente causadoras de complicações 

bacterianas consequentes às IRA; 
 é um dos tratamentos indicados para C. trachomatis, infecção frequente em vários 

povos indígenas amazônicos 
 

O quadro 2, a seguir, sintetiza o acompanhamento clínico e os tratamentos administrados 
ao grupo de isolados do Xinane, durante os 5 dias que estiveram na BAPE Xinane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 A identificação de cada pessoa é fundamental para o sucesso do trabalho.  



Quadro 2. Evolução clínica dos 7 isolados do Envira no período de 08/07/2014 a 11/07/2014, BAPE Xinane, 
Acre, Brasil. 

Rg Nome S Id * Diagn Evolução clínica Conduta 
medicamentosa 

01 Dyky M 18 IRA moderada 08/07 Febril, sibilos inspiratórios em bases, 
expectoração esbranquiçada 

Paracetamol 400 mg 
(1x) 

09/07Permanece quadro, sem febre Azitromicina 500 mg 
10/07 Diminuição dos sibilos, sem febre Azitromicina 500 mg 
11/07 Boa evolução, pulmões limpos, afebril. Alta. Azitromicina 500 mg 

02 Xinatxakaiá M 19 IRA moderada 08/07 T: 36,8°C Cavo hiperemiado, amígdalas 
hipertrofiadas, pulmões limpos. 

Paracetamo 400 mg 
(1x) 

09/07 Expectoração branca, pulmões limpos, Afebril Azitromicina 500 mg 
10/07 Mantem quadro, afebril Azitromicina 500 mg 
11/07 Boa evolução. Afebril. Alta Azitromicina 500 mg 

03 Pûwû F 20 IRA moderada 
+ 
ITU 

08/07 : 36,8°C Cavo hiperemiado, amígdalas 
hipertrofiadas, pulmões com sibilos esparsos e 
roncos bilateralmente. ESC grossos em campo médio 
D. 

Não aceitou medicação 

09/07 Mantem quadro pulmonar. Dor à palpação do 
baixo ventre. Parece ter dor ao urinar. Segundo os 
tradutores ela “não pega filho”. Faço hipótese de ITU 

Azitromicina 500 mg 

10/07 Diminuição dos roncos e sibilos. Afebril. Azitromicina 500 mg 
11/07 Bem, mantem-se afebril. Diminuição 
significativa dos ruidos pulmonares. Alta 

Azitromicina 500 mg 

04 Pánaro M 18 IRA moderada 08/07 T: 37,8 . Cavo hiperemiado, pulmões com 
roncos e sibilos esparsos, bilateralmente. F. Resp 
discretamente aumentada 

Paracetamol 400 mg 
(fez reação alérgica ) 

09/07. Quadro inalterado. Expectoração de pequena 
quantidade, esbraquiçada 

Azitromicina 500 mg 

10/07 Mantem quadro. Afebril Azitromicina 500 mg 
11/07 Boa evolução, pulmões limpos, tosse residual. 
Alta 

Azitromicina 500 mg 

05 Káda M 20 IRA moderada 08/07. T: 36,7°C Cavo hiperemiado, pulmões limpos Não quis tomar 
temédio 

09/07 Pulmões limpos, expectoração esbranquiçada. 
Afebril 

Azitromicina 500 mg 

10/07 Mantem-se afebril. Tosse com expectoração 
esbranquiçada.  

Azitromicina 500 mg 

11/07 Boa evolução. Mantem-se afebril. Pulmões 
limpos. Alta 

Azitromicina 500 mg 

06 Tosku F 13 Ira moderada 
+ 
Conjuntivite 
(tracoma?) 

08/07. Conjuntivite importante. Não deixou examinar 
torax e abdome. Afebril 

Feita limpeza com SF  
Paracetamol 400 mg 

09/07 Melhora do quadro ocular. Deixou-se 
examinar. T 37°C. Cavo hiperemiado, amígdalas 
discretamente hipertrofiadas. Roncos e sibilos difusos 
especiamente em CM e bases. Toxemiada.  

Mantenho limpeza 3 x 
dia. Introduzo 
Azitromicina 500 mg 

10/07 Boa evolução da conjuntivite. Mantem tosse e 
expectoração esbranquiçada. 

Azitromicina 500 mg 
Lavagem ocular 3x dia 

11/07. Excelente evolução da conjuntuvite e 
expressiva melhora do quadro pulmonar. Afebril. Alta 

Azitromicina 500 mg 
Última lavagem ocular 

07 Hainunu M 14 Ira moderada 08/07 Não permitiu exame. Parecia afebril. Tossindo 
com expectoração esbranquiçada 

 

09/07 T: 37°C. Cavo hiperemiado, pulmões com 
sibilos e roncos esparsos, disseminados. 

Azitromicina 500 mg 

10/07. Ativo, afebril. Mantem quadro. Azitromicina 500 mg 
11/07. Boa evolução. Mantem-se afebril. Melhora da 
propedêutica pulmonar. Alta 

Azitromicina 500 mg 

 
 
 

*idade aproximada em anos 



5. Conclusão 
 
 
Como esperado, o contato levou o grupo ao contágio com um vírus respiratório, 
possivelmente o mesmo que estava circulando na aldeia Simpatia, onde aconteceu o 
primeiro contato. Apesar das dificuldades, os objetivos foram alcançados. Todos os 
doentes puderam ser tratados e acompanhados pelo período necessário para seu 
restabelecimento. Foram liberados após o terceiro dia sem febre, portanto fora do período 
de transmissibilidade da doença, o que garante que não levarão o vírus para sua 
comunidade de origem, pelo menos desta vez. 
 
A pouquíssima estrutura de trabalho para situações como essa, tanto da FUNAI como do 
DSEI, foi superada pelo empenho e qualidade da equipe, individual e coletivamente.  
Entretanto, a falta de estrutura acarreta em riscos desnecessários para todos:  equipe de 
trabalho e indígenas isolados. Entre os itens fundamentais, destaco a falta de 
comunicação,  de transporte e de insumos adequados.  
 
Outro fator que colaborou para o sucesso da ação foi que o vírus em circulação na aldeia 
Simpatia por ocasião do contato-contágio era, possivelmente, de baixa patogenicidade.  
Quadros mais dramáticos poderão ser observados se o contágio envolve, por exemplo, os 
vírus do tipo Influenza. 
 
Tanto a FUNAI como a SESAI devem estar preparadas para novos contatos, eventualmente 
com grupos maiores, que possivelmente ocorrerão a partir deste primeiro e poderão, 
inclusive acontecer em curto espaço de tempo. Fica a preocupação com a emergência de 
epidemias por doenças imunopreveníveis, em especial o sampo, já que todos os 
integrantes do grupo são potencialmente susceptíveis. 
 
De acordo com a FUNAI existiam, em 2013, 26 referências confirmadas de grupos 
indígenas isolados no Brasil10.  
 

Os “isolados do Xinane” constituem referências confirmadas desde 2006 pela 
CGIIRC/FUNAI. O aumento das pressões sobre seus territórios do lado da fronteira 
peruana, pela intensa atividade madeireira e pelo narcotráfico, associada à proteção dos 
territórios indígenas que existe no Brasil, possivelmente estão determinando os 
movimentos dos grupos de isolados, em direção a terras indígenas do lado brasileiro da 
fronteira. Essa situação, já conhecida, motivou, em 2013, a criação de um grupo de 
trabalho interministerial (portaria interministerial 171 de 06/02/2013), para a 
elaboração de Planos de Contingência para situações de contato com grupos indígenas 
isolados e para surtos e epidemias em grupos de Recente Contato11. Uma portaria chegou 
a ser assinada pelo ex-ministro Alexandre Padilha porém não foi publicada. 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Dados da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato – CGIIRC/FUNAI. Para saber 
mais veja RODRIGUES D, 2013. - Proteção e Assistência à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de 
Recente Contato no Brasil. Relatório de consultoria OTCA. 
11 Por falta de recursos, a CGIIRC/FUNAI trabalha com 17 grupos considerados de recente contato, 
embora o número seja maior. 



 
 
 
6. Recomendações 
 
6.1 Gerais 
 
 Retomar as discussões a respeito do Plano de Contingência, tendo como ponto de 

partida o material já elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial e pela 
consultoria nacional de saúde da OTCA (relatório já enviado pelo escritório da 
OTCA aos ministérios envolvidos, incluindo o da Saúde e da Justiça); 

 Retomar a iniciativa de publicação de portaria conjunta MS/MJ normalizando as 
atividades junto a grupos indígenas isolados e de recente contato. 

 A elaboração e detalhamento dos Planos de Contingência deverá ser feita por 
equipe mista FUNAI/SESAI, especificamente designada para esse fim, 
possibilitando assim ações conjuntas e coordenadas, e a troca de experiências 
indigenistas (FUNAI) e sanitárias (MS/SESAI), fundamentais para o sucesso do 
trabalho; 

 
6.2 Específicas para a situação dos “isolados do Xinane” 
 
 Reestruturação da BAPE Xinane, com instalação de estrutura para atendimento à 

saúde e alojamento de profissionais de saúde; 
 Instalação de sistema de comunicação eficaz na BAPE Xinane (radiofonia, internet e 

telefone satelital); 
 Instalação de grupo gerador e freezer e disponibilizar caixas térmicas específicas 

para imunobiológicos, com termômetros de máxima e mínima, para manutenção de 
cadeia de frio, pensando na necessidade de imunizar o grupo o mais precocemente 
possível; 

 Capacitação de profissionais de saúde do DSEI Alto Juruá da FPE Envira para 
atuação em saúde de grupos isolados e em situações de contato; 

 Designar equipe de referencia no DSEI Alto Juruá, para situações de contato e de 
surtos e epidemias entre os isolados, que brevemente passarão a ser de recente 
contato.  

 Fazer o detalhamento do Plano de Contingência para a área do Xinane, incluindo 
padronização de medicamentos e condutas. Os antiobióticos escolhidos deverão ter 
amplo espectro e facilidade posologia. Sugiro Azitromicina para uso oral e em casos 
mais simples e Ceftriaxona para casos mais graves; 

 Custeio adequado da BAPE Xinane incluindo estrutura de atendimento à saúde; 
 Manter o cadastramento médico utilizando-se fichas individuais como as que 

seguem anexadas ao relatório. 
 No caso de novos contatos iniciar imunização e procurar colher material para perfil 

soroepidemiológico do grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casa Ashaninka, aldeia Simpatia, julho de 2014 

 
Foto: Douglas Rodrigues 

 
 
 
Jovens Ashaninka consumindo Caiçuma, aldeia Simpatia, julho de 2014 
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Primeiros contatos do grupo com a equipe, na praia da margem direita do Rio Envira, 
acima da aldeia Simpatia, junho de 2014. 
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Falando sobre remédios e vacinas, Panaro e Almírio Jaminawa, na praia da margem direita 
do Rio Envira, acima da aldeia Simpatia, junho de 2014. 
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Suporte para alimentação, BAPE Xinane, julho de 2014 
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Exame clínico e cadastramento médico, BAPE 
Xinane, julho de 2014 
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Em recuperação, na BAPE Xinane, após 3 dias de seguimento, resolveram caçar. BAPE 
Xinane, julho de 2014 
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São Paulo, 17 de julho de 2014. 
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