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RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de descrever sobre a atual realidade do poder público
de gerenciar e conduzir a administração pública no que tange a saúde indígena.
Atualmente mais de três mil indígenas vivem na região de Auaris, interior da Terra
Indígena Yanomami, noroeste do estado de Roraima, especificamente um subgrupo da
etnia Yanomami, os Sanömá. Em relação à saúde, os referidos indígenas são assistidos
pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), por meio de polos base instalados no
interior das Terras Indígenas (TI), os quais prestam atendimentos médicos de prova
preventiva e corretiva aos indígenas daquela região. Ocorre que em visita constante as
Comunidades Indígenas (CI) daquela região no interior da Terra indígena Yanomami
(TIY) constatou-se uma grande quantidade de indígenas com comprometimentos
motores por conta de feridas (pés e mãos). Em observação aproximada aos indígenas foi
constatado que as feridas (lesões) são provenientes da instalação de Tunga penetrans
(“bicho de pé”) que tem causado danos irreparáveis aos indígenas Sanöma que vivem na
região de Auaris, extremo norte do Estado de Roraima. O presente artigo pretende
explicitar a problemática sofrida pelos indígenas Sanöma por conseqüência da
infestação do Tunga penetrans, bem com expor as ações do Exército Brasileiro naquela
região, após verificar a problemática e por fim propor medidas de prevenção e controle
do parasita. Para tal, foi realizada uma pesquisa de campo, a qual transpassou a
observação dos fatos e focou na coleta “in loco” de dados reais ocorridos no interior de
duas Comunidades Indígenas no interior da Terra Indígena Yanomami. Os referidos
dados foram interpretados com base em fundamentação teórica sólida e com o desígnio
de elucidar o problema pesquisado.
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THE WORK OF THE BRAZILIAN ARMY FORCES IN THE YANOMAMI
INDIGENOUS LAND IN RESPECT OF THE BASIC ATTENTION OF
HEALTH OF THE INDIGENOUS SANÖMÁ IN THE REGION OF AUARIS

ABSTRACT
This article aims to describe the current reality of the public power to manage and
conduct public administration with regard to indigenous health. Currently more than
3,000 indigenous people live in the region of Auaris, in the interior of the Yanomami
Indigenous Territory, northwest of the state of Roraima, specifically a subgroup of the
Yanomami, the Sanömá. Regarding health, these indigenous people are assisted by the
Indigenous Health Secretariat (SESAI), by means of base poles set up inside the
Indigenous Lands (TI), which provide preventive and corrective medical assistance to
the Indians of that region. The indigenous communities (CI) of that region within the
Yanomami Indigenous Territory (TIY) have seen a great number of indigenous people
with motor impairments due to wounds (feet and hands). In close observation of the
Indians, it was verified that the wounds (injuries) come from the installation of Tunga
penetrans ("footworm") that has caused irreparable damage to the Sanöma Indians who
live in the region of Auaris, in the extreme north of the State of Roraima. This article
intends to explain the problems suffered by the indigenous Sanöma as a consequence of
the infestation of Tunga penetrans, as well as to expose the actions of the Brazilian
Army in that region, after verifying the problem and finally proposing measures of
prevention and control of the parasite. For this, a field survey was carried out, which
crossed the observation of the facts and focused on the collection "in loco" of real data
occurred inside two Indigenous Communities inside the Yanomami Indigenous Land.
These data were interpreted on the basis of solid theoretical foundation and with the
purpose of elucidating the problem researched.
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1. INTRODUÇÃO
Os Yanomami formam uma sociedade de caçadores-agricultores da floresta
tropical do Norte da Amazônia cujo contato com a sociedade nacional é, na maior parte
do seu território, relativamente recente. Seu território cobre, aproximadamente, 192.000
km², situados em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela na região do interflúvio
Orinoco - Amazonas (afluentes da margem direita do rio Branco e esquerda do rio
Negro).
Constituem um conjunto cultural e linguístico composto de, pelo menos, quatro
subgrupos adjacentes que falam línguas da mesma família (Yanomae, Yanõmami,
Sanima e Ninam). A população total dos Yanomami, no Brasil e na Venezuela, era
estimada em cerca de 35.000 pessoas no ano de 2011. (ISA, 2016)
No Brasil, a população Yanomami era de 19.338 pessoas, repartidas em 228
comunidades (SESAI, 2011). A Terra Indígena Yanomami, que cobre 9.664.975
hectares (96.650 km²) de floresta tropical é reconhecida por sua alta relevância em
termo de proteção da biodiversidade amazônica e foi homologada por um decreto
presidencial em 25 de maio de 1992.
A região de Auaris fica no interior da Terra Indígena Yanomami no extremo
noroeste do Estado de Roraima, conforme retrata a figura seguinte.
Figura 1 – Mapa da Terra Indígena Yanomami com destaque para região
de Auaris

Fonte: Instituto Sócioambiental (2016).1
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A população indígena da região de Auaris tem uma população estimada de
3500 indígenas, sendo aproximadamente 3000 Sanömá, que é um subgrupo da etnia
Yanomami e aproximadamente 500 Ye´Kwana.
Junto à população indígena daquela região o Exército Brasileiro possui uma
instalação militar, a qual é chamada de 5º Pelotão Especial de Fronteira (5º PEF) e que
possui a missão de realizar a vigilância da faixa de fronteira naquela região, respaldado
pelo Art 142 da CF/1988 e combater ilícitos transfronteiriços e ambientais, respaldado
pelas LC 97, 117 e 136.
Ocorre que por força da socialização entre militares e indígenas, é costumeiro o
apoio mútuo entre indígenas e militares, seja na troca de informações sobre a região ou
em apoio cívico, social ou de saúde. Decorrente do referido apoio foi observado em
alguns indígenas das Comunidades Indígenas (CI) Sanömá das cercanias do PEF a
presença do popular “bicho de pé”.
Em observação mais aprofundada foi evidenciada situação sanitária de alerta
em relação à infestação de “bicho de pé” nos indígenas das CI supramencionadas, que
passaram a ser acompanhadas e constatadas a gravidade da situação com os indígenas
afetados.
De acordo com relatos médicos, a inflamação da pele do indígena, causada
pelo “bicho de pé”, seria facilmente combatida com a extração do causador da lesão, a
Tunga penetrans (pulga) instalada na pele.
Sabe-se que o “bicho de pé” é um parasita (Tunga penetrans) que causa uma
patologia em humanos conhecida tecnicamente como Tungíase. Esse parasita é um tipo
de pulga encontrada no solo, principalmente em pastos, podendo ser encontrada também
em áreas de campo aberto com mistura de vegetação invasora e pasto, principalmente
aonde há criações livres de suínos, aves e outros animais, os quais são hospedeiros.
O ciclo evolutivo do parasita é o seguinte: a pulga fêmea penetra a pele do
hospedeiro (ser humano ou o animal), suga o sangue do hospedeiro e começa a produzir
ovos que se desenvolvem e serão posteriormente eliminados no solo (conforme
ilustração da figura 2).
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Nos seres humanos, quando há a penetração do parasita na pele, há uma
tendência do organismo “invadido” de encapsular3 o “corpo estranho” na tentativa de
eliminar o “invasor” do corpo.
A lesão instalada tem formato circular, é elevada e de cor amarelada, com
ponto preto central. As áreas mais afetadas são os pés, por ser uma área de contato com
o solo, e é comum haver prurido4, irritação local acompanhado ou não de edemas.
Figura 2 – Esquema do ciclo evolutivo do Tunga penetrans

Fonte: Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern – DPDx (2016).5

Na maioria dos casos de infestação dos indígenas ocorre os casos de infecção
secundária, a qual é ocasionada por outras bactérias que se aproveitam da “porta de
entrada” (lesão) ocasionada pelo parasita do “bicho de pé”. A infecção secundária tem
como características a dor local e secreção purulenta, conforme a fotografia abaixo.

3

Significa que uma ferida tem canais que se estendem a partir da central de lesão no tecido circundante,
tais como o músculo e pele . Estes túneis inibir taxa de cura do ferimento, como a carne é incapaz de
manter contato por tempo suficiente para o processo de conserto para iniciar.
4
Do latim pruritu, pode ser definida com uma percepção incômoda na pele que desencadeia a
necessidade de se arranhar. Popularmente conhecido como coceira ou comichão, disponível em:
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/prurido.htm
5
Disponível em: https://www.cdc.gov/dpdx/fleas/index.html, acessado em 23 Out 16
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Figura 3 – Fotografia do Pé de indígena Yanomami com infestação de “bicho de pé”

Fonte: O autor

A ausência ou retardo de tratamento das infecções secundárias, que tem como
origem o parasita do “bicho de pé” levam a novos estágios de evolução da lesão tais
como gangrenas6 e posterior necrose7.
A maioria dos indígenas que apresentam Tungíase tendem a ter casos evoluídos,
com lesões supurativas8, manifestando claudicação9, lacerações10 nas lesões, infecções
secundárias e, em casos mais severos, risco de perda de membro em virtude de necrose
decorrente de lesão inicial.
Apesar da prevenção e combate ao Tunga penetrans ser um assunto de atenção
básica de saúde, algumas peculiaridades tornam essas atividades extremamente
complexas, tais como, a distância geográfica da Terra Indígena Yanomami da capital
roraimense, a logística para acessar o local (somente pó modal aéreo), o ciclo evolutivo
do Tunga penetrans e a ausência de prevenção e combate ao parasita na localidade
estudada.
6

Necrose complicada com putrefação, ocorrendo tanto em extremidades quanto em vísceras internas.
Disponível em : http://depto.icb.ufmg.br/dpat/old/gangrena.htm
7
A necrose é um processo invariavelmente patológico e está ligada a uma perda da integridade das
membranas celulares, levando a um extravasamento de enzimas intracelulares derivadas dos lisossomos.
Disponível em: http://disciplinas.famerp.br/Patologia/Documentos Morte celular necrose e
apoptose/Resumo - Morte celular, necrose e apoptose.pdf
8
Que é referente à supuração, ou seja, à formação de pus. Disponível em:
http://www.dicionarioinformal.com.br/supurativa/
9
Termo que se refere à dor, cansaço e à fraqueza nas pernas que geralmente ocorre após esforços
excessivos, como longas caminhadas ou corridas, devido à falta de oxigênio. Disponível em:
https://www.saudemedicina.com/claudicacao-dor-nas-penas/
10
Ato ou efeito de lacerar, reduzir a pedaços, despedaçar, rasgar. Dsiponível em:
http://www.dicionarioinformal.com.br/lacera%C3%A7%C3%B5es/
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Apesar de ser um assunto de atenção básica de saúde, algumas peculiaridades
podem transformar a prevenção e o combate a infestação do Tunga penetrans uma
atividade extremamente complexa, tais como, a distância geográfica da capital
roraimense a Terra Indígena Yanomami, a dificuldade de acesso a região de Auaris
(somente pelo modal aéreo) e a característica do ciclo evolutivo do Tunga penetrans.
Associado as peculiaridades acima descritas, soma-se a especificidade cultural
do povo Sanöma, a qual contribui para aumentar o desafio proposto pelo presente
trabalho.
O Exército não exerce atividade de ação subsidiária de forma ordinária. A
Constituição Federal resguarda ao Exército a atribuição de defesa nacional, nos
seguintes termos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas
na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.
(BRASIL, 1988)

Entretanto, em atenção ao mandamento constitucional deste citado parágrafo
primeiro do artigo 142 da Constituição Federal, foi estabelecida pela Lei Complementar
136/2010 (BRASIL, 2010), que incluiu o artigo 16-1 na Lei Complementar 97/1999
(BRASIL, 1999), a atuação das Forças Armadas em ações de policiamento preventivo e
repressivo em faixa de fronteira, nos seguintes termos:

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes,
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores,
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais,
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo,
executando, dentre outras, as ações de:
I - patrulhamento;
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves;
e
III - prisões em flagrante delito.
Parágrafo único. As Forças Armadas, ao zelar pela segurança pessoal das
autoridades nacionais e estrangeiras em missões oficiais, isoladamente ou em
coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, poderão exercer as
ações previstas nos incisos II e III deste artigo. (BRASIL, 1999)
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Em Roraima, tal atuação é destacada, pois há extensa área deste Estado da
federação situada ao longo dos 150 quilômetros legais de faixa de fronteira, área
prevista na lei 6.634/1979 (BRASIL, 1979).
Apesar de não estar previsto nas Leis supramencionadas, por questões
humanitárias e pelo fato de estar presente naquela região diuturnamente, por força do
patrulhamento da faixa de fronteira previsto nas leis supramencionadas, e não poder
ignorar um problema dessa natureza, o Exército Brasileiro, através do 5º Pelotão
Especial de Fronteira (5º PEF), formou uma Força Tarefa (FT) com intuito de:
- Estudar as causas da infestação do parasita em questão;
- Realizar medidas de combate ao parasita nas Comunidades de Asikamau e
Katarrinnha;
- Realizar medidas preventivas de combate a afecção nas Comunidades de
Asikamau e Katarrinnha; e
- Evitar/minimizar o problema causador.
Para a realização do supramencionado como proposta faz-se necessário:
- Localização das Comunidades Indígenas (CI) com infestação do parasita;
- Identificação dos indígenas que estão com maior infestação do parasita;
- Identificação dos indígenas que estão com comprometimento ósseo ou de
locomoção, por conta da infestação;
- Instauração de medidas terapêuticas para o combate do causador das lesões;
- Instauração de medidas profiláticas periódicas;
- Acompanhamento da evolução das CI e dos indígenas.
O estudo da FT chegou à conclusão que são necessárias medidas em 03 estágios
distintos os quais serão descritos a seguir.
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2. DESENVOLVIMENTO
Por haver diversas CI na região de Auaris com infestação de “bicho de pé”
foram definidos estágios para o combate ao Tunga penetrans, inicialmente de acordo
com os meios de pessoal e material que o Exército Brasileiro em Roraima possui.
Cabe ressaltar que a ação para o combate do “bicho de pé por parte do Exército
Brasileiro estará limitada as CI Asikamau e CI Katarrinha, a fim de estabelecer
protocolos e permitir a sistematização por outros órgãos.

2.1 Mobilização
Através de estudos técnicos de veterinários, médicos e farmacêuticos, foram
elencadas 02 (duas) medidas de combate ao parasita.
A 1ª forma seria incidir no ciclo evolutivo Tunga penetrans através do
espargimento do princípio ativo Amitraz, o qual tem ação parasiticida, agindo sobre os
artrópodes sensíveis inibindo ação de enzimas que atuam no sistema nervoso levando ao
óbito (os artrópodes) e ainda inibe em moderado grau a postura de ovos. E para eficácia
há necessidade de aplicação semanal, sendo os períodos de espargimento espaçados
com o tempo de aplicação.
A 2ª forma, que é profilática, é a distribuição de vermífugo (Ivermectina 6 mg
– comprimidos) para vermifugação profilática de adultos e crianças acima de 05 anos
e/ou acima de 15kg.
Cabe ressaltar que o material supramencionado não faz parte dos materiais de
aquisição do Exército Brasileiro em Roraima, desta forma, a referida necessidade foi
levada a promotoria de saúde do Ministério Público Estadual (MPE), a qual entendeu a
necessidade de aquisição do material, frente à causa humanitária.
De forma integradora, a promotoria de saúde do MPE/RR procurou os órgãos
afins à causa para que pudessem ser doados e aplicados de imediato naquela região.
Do exposto, o Distrito Sanitário Yanomami (DSEI-Y) realizou a doação do
princípio ativo Amtraz em um total de 15 litros e a Secretaria de Saúde do Estado de
Roraima (SESAU) realizou a doação de 600 (seiscentos) comprimidos de Ivermectina 6
mg, adquiridos em caráter emergencial.
Além do material acima descrito, ainda havia a necessidade de aspergidor com
capacidade de 10 litros para pulverizar no terreno com Amtraz, horas de vôo de
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aeronave para acesso a região de Auaris (única forma de acesso) e equipamento de
proteção individual (EPI) para os aplicadores do Amtraz. No entanto, o Exército
Brasileiro, já possuidor dos aspergidores e dos EPI (para uso somente nas CI de
Asikamau e Katarrinha), aproveitou as horas/vôo logísticas para o 5º Pelotão Especial
de Fronteira, naquela região, para transporte do material.

2.2 Ataque e monitoramento
Para fins de combate ao parasita causador do “bicho de pé” que vêm assolando
comunidades indígenas da região de Auaris foi planejado um plano de ação, o qual foi
dividido em duas vertentes, ambas divididas em fases distintas:
AÇÃO

Dedetização
do
Ambiente

Vermifugação
dos
Indígenas

OBJETIVO

FASES
✓ Fase 1: dedetizar
áreas afetadas uma
vez por semana
durante 30 dias.

Eliminar o parasita
(tunga penetrans)
causador da afecção
visando todos os
✓ Fase 2: dedetizar
estágios do seu ciclo
áreas já tratadas ou
evolutivo
de risco a cada 04
meses.
✓ Oferecer
o
comprimido
de
Manter os indígenas
Invermectina (6 mg) aos
livres de parasitas,
indígenas com infestação
aumentando sua
de “bicho de pé”
imunidade e
prevenindo
✓ As CI que forem
evolução de quadros
espargidas com o Amtraz
crônicos.
também deverão receber
a Invermectina. (6 mg)

✓
✓
✓
✓

DATAS
08 Dez 16
15 Dez 16
22 Dez 16
29 Dez 16

✓
✓
✓
✓

07 Abr 17
14 Abr 17
21 Abr 17
28 Abr 17

✓ 08 Dez 16
✓ 08 Fev 17
✓ 08 Abr 17

2.3 Execução e treinamento

No dia 08 dezembro de 2016 foi iniciado protocolo de dedetização da
comunidade indígena Asikamau, que fica a poucos metros da instalação do Exército
Brasileiro, naquela região de Auaris, a fim de facilitar o monitoramento e constatar a
eficácia das ações que estão sendo realizadas. A Fase 1 do plano de ação foi instaurada,
sendo executada por equipe de militares da 1ª Brigada de infantaria de Selva e do 5º
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Pelotão Especial de Fronteira, os quais receberam orientações técnicas para continuação
na execução de trabalho, conforme retrata a fotografia seguinte.
Figura 4 – Fotografia da Equipe técnica e de dedetização na entrada do 5º Pelotão
Especial de Fronteira

Fonte: O autor (2016)

Na fase 1 foram percorridos 10km da comunidade, sendo borrifados no
ambiente (estruturas físicas) um quantitativo de 40 L mistura com água) de princípio
ativo (à base de Amitraz) para eliminar o parasita Tunga penetrans.
A comunidade foi percorrida, sendo atendidas 30 casas/malocas, abrangendo
mais de 120 indígenas como residentes. Todas as casas foram esvaziadas para que o
procedimento fosse realizado e evitar possível contaminação dos indígenas.
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Figura 5 – Fotografia dos Militares realizando preparo de solução a base de Amtraz
para detetização na CI

Fonte: O autor (2016)

Na figura anterior a diluição do princípio (Amitraz) ativo do medicamento
utilizado na ação é feita em proporção de 20l água para 40ml de Amitraz e armazenados
em bomba de aspersão costal para melhor manipulação e dispersão do conteúdo.
Figura 6 – Fotografia do Militar do Exército Brasileiro realizando dedetização na CI
Asikamau

Fonte: O autor (2016)
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A figura acima retrata o produto sendo disperso no ambiente, rente ao solo
(dadas características do parasita alvo), em todas as estruturas físicas ou de acúmulos de
materiais.
Figura 7 – Fotografia do Militar do Exército Brasileiro com lideranças durante a
dedetização na CI

Fonte: Os autores (2016)

Foi observado na CI Asikamau que cerca de 10% dos indígenas apresentam
infestação de “Bicho de Pé” em algum grau, sendo as crianças as mais afetadas. Essas
informações servem de parâmetro para a intensificação do plano de ação e manutenção
da profilaxia após os estágios iniciais. Na figura 7, acima, tem uma militar do Exército
Brasileiro realizando orientações a lideranças da CI.
Conforme percebe-se na figura anterior, os indígenas têm hábito de andar
descalços sem restrições. Observou-se, também, a presença de animais de companhia
(cães) e de criação (aves e suínos) soltos na comunidade, o que contribui para a situação
de risco no que tange a permanência e proliferação das pulgas.
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Figura 8 – Fotografia de Indígenas da CI Sanömá recebem instrução de combate
ao Tunga penetrans

Fonte: Os autores (2016)

A fase 1 também conta com a instruções de prevenção e informação do
malefício que o parasita pode trazer a CI. Desta forma a equipe do Exército Brasileiro
que estava na CI Asikamau foi direcionada para uma estrutura que serve de salão de
reuniões, a fim de repassar as referidas informações. No tapiri de reuniões,
encontravam-se cerca de 40 (quarenta) indígenas, principalmente mulheres e crianças.
Nesse momento inicial e de apresentações foi realizada uma palestra instrutiva sobre a
ação, sendo traduzida para o idioma nativo pelo próprio Tuxaua, conforme retrata a foto
anterior (figura 8). Durante a instrução foram abordadas questões de: “como ocorre a
infecção? De onde vêm os “Bichos de Pé”? O que fazer quando for acometido?”
Durante a ação, observou-se o estado sanitário dos indígenas de forma precária,
característica cultural dessa etnia. Apesar dos Sanömá conviverem com os Ye´Kwana,
na mesma região de Auaris, estes últimos não são acometidos com os parasitas do
“bicho de pé”, haja vista terem mais acessos e o hábito a utilização de sandálias, além
das mulheres Ye´Kwana possuírem o hábito de “catar” as pulgas nas crianças com uma
freqüência diária.
Na figura abaixo percebe-se os hábitos de higiene precários do povo Sanömá.
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Figura 9 –Fotografia do Flagrante dos hábitos do povo Sanöná

Fonte: Os autores (2016)

Coadunando com a mensagem visual da foto anterior (figura 9), a cerca dos
hábitos de higiene do povo Sanömá, a figura referida figura retrata que além dos pés
descalços, é comum encontrá-los dispostos ao chão, próximo inclusive a excrementos.
Ressalta-se ainda que uma das práticas comuns nesses momentos é o ato de comerem
piolhos, também retratado na figura 9.
Figura 10 – Fotografia de Crianças indígenas descalças realizando necessidades
fisiológicas em local de moradia

Fonte: Os autores (2016)
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O caso mais avançado da afecção subsequente à infestação maciça de “bicho
de pé” foi de uma criança indígena. Esse caso, segundo a SESAI, é monitorado e foram
relatadas diversas formas de tratamentos e intervenções sem sucesso, haja vista não ter
sido levado em consideração o ciclo evolutivo do parasita. O estágio clínico é avançado ao
ponto de ter deformidades ósseas nos pés da criança, conforme retrata as imagens
abaixo (figuras 11 e 12)
Figura 11– Fotografia de Criança com caso avançado de “bicho
de pé”

Fonte: Os autores (2016)

Figura 12 – Detalhe do pé da criança da figura 10

Fonte: Os autores (2016)
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Nas fotos 11 e 12 é possível observar o estágio avançado de infestação nos pés
da criança e como afetou a sua formação óssea. O quadro é crônico e com riscos de
necrose e complicações generalizadas.
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3. ORIENTAÇÕES SUGERIDAS
Apesar de ser um problema de atenção básica de saúde, o “bicho de pé” tem
comprometido a saúde da comunidade visitada (Asikamau) com probabilidade de
evolução, desta forma foram elencadas algumas sugestões e necessidades para
minimizar e combater o parasita.

3.1 Aquisição de Amitraz
O Amitraz é um princípio ativo, o qual elimina os parasitas (Tunga penetrans)
do terreno, incidindo sobre o ciclo evolutivo descrito anteriormente. O Exército
Brasileiro, através da 1ª Brigada de infantaria de Selva, não possui recurso específico
para aquisição do referido princípio ativo, desta forma, se faz necessária a aquisição do
Amitraz por parte da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI). A presente afirmativa se
justifica pelo fato da vocação de aquisição da SESAI ser somente de remédios humanos
e insumos médicos. Ou seja, a SESAI deverá buscar meios para a aquisição do princípio
ativo Amitraz, apesar do mesmo não ser medicação.

3.2

Aquisição de invermectina. (6 mg)
A invermectina (6 mg) é um vermífugo de dose única, que é um tratamento, o

qual paralisa a ação do parasita no organismo. Dessa forma, a SESAI ou Secretaria de
Saúde Estadual deverão monitorar as áreas de infestação e vocacionar a distribuição
dessa medicação para uma área específica, além de confeccionar planilha de
vermifugação para as áreas de infestação.

3.3 Conscientização para uso e aquisição de pinças
A pinça é uma excelente ferramenta para minimizar a infestação de Tunga
penetrans, haja vista a utilização do objeto por outras etnias do interior da Terra Indígena
Yanomami para essa finalidade. No entanto, a falta de costume dos Sanöma na utiização da
pinça, se faz necessário visitas instrutivas com a finalidade de conscientizar aquela etnia a
adotar a referida prática.
Após conscientização, uma medida paliativa seria a aquisição ou doação de

pinças por parte da SESAI, apesar de não ser medicação.
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3.4 Aquisição de chinelos
Haja vista a utilização de chinelos por outras etnias do interior da Terra Indígena
Yanomami, outra medida preventiva seria a aquisição de chinelos, por parte da SESAI, a

fim de realizar a distribuição aos indígenas que frequentemente são afetados pelo
parasita em epígrafe.
Além da aquisição de chinelos, a SESAI deve planejar visitas instrutivas, a fim
de estimular o uso dos chinelos doados. Causa estranheza a Secretaria de Saúde
indígena adquirir chinelos, no entanto, como trata-se de uma ação preventiva de saúde, a
referida aquisição é justificada.

3.5 Remoção de indígena com infecção secundária
Verificou-se in loco que no caso em específico o tratamento paliativo da
criança acometida de infecção secundária não surte efeito, sendo necessária remoção do
indígena para tratamento completo em local adequado (debridação cirúrgica) e posterior
retorno a CI para tentar minimizar as sequelas físicas que já se instalaram.
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4. CONCLUSÃO
A necessidade da intervenção por meio do plano de ação comprovou-se de vital
importância, em virtude da situação atual sanitária da comunidade visitada. Observou-se
a falta de ciência dos indígenas em relação às causas do “bicho de pé” e como proceder
o tratamento, que se feito corretamente no estágio inicial, não causa danos à saúde.
O caso mais grave observado na Comunidade Asikamau foi da criança que já
manifesta deformidades ósseas devido à infecção maciça que o aflige e aos seguidos
tratamentos ineficazes ao qual é submetido.
A manutenção da periodicidade das ações, descrita no item 2.2 é fundamental
para a resolução dessas infestações parasitárias que estão evoluindo e impactando na
vida desses indígenas.
Ressalta-se ainda a importância de presença do Exército Brasileiro nas regiões
mais ermas do Brasil, sendo representante do Estado brasileiro junto as Comunidades
mais carecidas, em especial, no presente artigo, as Comunidades Indígenas mais
longínquas. Além da presença supramencionada ressalta-se também a importância do
Exército Brasileiro como interlocutor das Comunidades Indígenas mais afastadas junto
às outras instituições governamentais.
Como registro da presente conclusão, fica patente a eficiência da presente ação,
haja vista a remoção da criança indígena para fins de debridação cirúrgica nos pés
afetados; a eficiência da dedetização da comunidade de Asikamaú, não sendo observado
uma grande infestação do Tunga penetrans em visitas futuras; a ciência da Promotoria
de Saúdo do Ministério Público Estadual (MPE) por meio de interlocução do Exército
Brasileiro; a ciência do Ministério Público Federal por meio do MPE.
Por fim, ressalta-se a importância do presente trabalho, o qual tem finalidade
dual, de socializar as ações do Exército Brasileiro nas Comunidades Indígenas
roraimenses e em especial fazer com que esse “produto”, o programa de identificação e
combate ao parasita citado proporcione uma reflexão crítica sobre a situação da saúde
indígena no interior da Terra Indígena Yanomami, especificamente as da etnia Sanöma,
e sirva de pressuposto para as autoridades locais, bem como para que outros possam
adequar essa ação para atender outros indígenas de outras etnias e outras localidades.
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