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Resultado da avaliação dos projetos  

Edital Saúde Indígena – 2ª chamada 

 

 

 

A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, por meio das Vice-Presidências de 

Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) e de 

Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB), torna público o resultado do Edital Saúde Indígena.  

 

A chamada recebeu 23 propostas. A avaliação e classificação dos projetos foi realizada pelo 

Comitê de Avaliação, composto por profissionais do quadro da Fiocruz e consultores externos com 

experiência na área, tendo sido observados os critérios classificatórios estabelecidos no edital. Cabe 

destacar a análise do atendimento das propostas aos objetivos, princípios e pressupostos do SasiSUS 

no cenário presente e futuro, as questões que envolvem o atendimento às populações indígenas em 

diferentes contextos, (incluindo as aldeadas e as que vivem em zonas urbanas, nas distintas regiões 

do país), a reflexão dos avanços, fragilidades e desafios da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, e os encaminhamentos das Conferências Nacionais de Saúde Indígena.  

 
 Para os projetos não contemplados permanece a possibilidade de recurso do resultado, a 

ser submetido pelo sistema Inova por meio do link que foi enviado por e-mail. O prazo para 

submissão do recurso é 24 de junho, até às 23h59. 

 

Qualquer dúvida favor enviar e-mail para saudeindigena.inova@fiocruz.br. 

 

Segue abaixo o resultado:  

 

Número de 
Inscrição 

Título do projeto Coordenador Unidade da Fiocruz Status 

73321372233859 
Indígenas Sanitaristas: investigadores de 
agravos emergentes e reemergentes na 

Tríplice Fronteira 

Ana Lucia de Moura 
Pontes 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 

73321557468196 

Rede de atenção à saúde indígena no 
contexto da Covid-19: avaliação 

participativa do desempenho do SASI-SUS 
na perspectiva da atenção diferenciada e da 

integralidade do cuidado 

Angela Oliveira 
Casanova 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 

73321154354878 
Conexão Saúde Alto Xingu: fortalecimento 

das redes de atenção primária indígena. 
Fernando Augusto 

Bozza 
Instituto Nacional de 

Infectologia (INI) 
Recomendado 
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Número de 
Inscrição 

Título do projeto Coordenador Unidade da Fiocruz Status 

73322178950736 
Estudo multicêntrico de doenças infecciosas 

em população indígena: soroprevalência 
para Arboviroses 

Isadora Cristina de 
Siqueira 

Fiocruz Bahia - Instituto 
Gonçalo Moniz (IGM) 

Recomendado 

73321352573687 

Acervo Pohã Ñana: Fortalecimento da 
Medicina Tradicional Guarani e Kaiowá para 
o controle da Tuberculose no Contexto da 

Intermedicalidade. 

Islândia Maria Carvalho 
de Sousa 

Fiocruz Pernambuco - 
Instituto Aggeu Magalhães 

(IAM) 
Recomendado 

73321169495543 

Atenção Diferenciada como estratégia de 
educação e integração entre os cuidados de 
saúde da medicina do sagrado xukuru e do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(SasiSUS) 

Paulo Henrique de 
Oliveira Léda 

Instituto de Tecnologia em 
Fármacos (Farmanguinhos) 

Recomendado 

73321306577285 
Avaliação de impacto à saúde decorrentes 
das mudanças climáticas e dos incêndios 

florestais sobre os povos indígenas 
Sandra de Souza Hacon 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 

73321355288894 

Promoção da saúde em territórios indígenas 
no semiárido como estratégia de mitigação 

de processos de vulnerabilização 
socioambientais decorrentes das mudanças 
climáticas e do agravamento de problemas 

de saúde por meio de saberes e práticas 
tradicionais 

André Monteiro Costa 
Fiocruz Pernambuco - 

Instituto Aggeu Magalhães 
(IAM) 

Recomendado 
com ajuste 

73321596315524 

Padrões de saneamento, vacinação e seus 
efeitos sobre a incidência e hospitalização 

infantil por diarreia aguda em crianças 
indígenas Guarani na I Coorte de 
Nascimentos Indígenas no Brasil 

Andrey Moreira 
Cardoso 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 
com ajuste 

73321984455205 
Atenção primária e ações de prevenção à 

malária em território indígena: Perspectivas 
e desafios junto aos povos indígenas 

Daniel Antunes Maciel 
Villela 

Presidência 
Recomendado 

com ajuste 

733211775610484 

O Controle Social e a Saúde Indígena: 
percepção dos conselheiros sobre a 

pandemia do COVID-19 nas aldeias do DSEI-
MAO. 

Kátia Maria Lima de 
Menezes 

Fiocruz Amazonas - Instituto 
de Pesquisas Leônidas e 

Maria Deane (ILMD) 

Recomendado 
com ajuste 

73320465183107 

Agroecologia, promoção emancipatória da 
saúde e sustentabilidade em territórios 
indígenas no Médio Tapajós (PA) para 

enfrentar as mudanças climáticas 
relacionadas às ameaças socioambientais 

em diálogo com o SasiSUS 

Marcelo Firpo de Souza 
Porto 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 
com ajuste 

73322179682991 
Inovando a vigilância de envenenamento 

por serpentes e outros animais peçonhentos 
na população indígena 

Marcus Vinícius 
Guimarães de Lacerda 

Fiocruz Amazonas - Instituto 
de Pesquisas Leônidas e 

Maria Deane (ILMD) 

Recomendado 
com ajuste 

73321554397277 
No caminho das águas, a retomada da saúde 

Yanomami 
Paulo Cesar Basta 

Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Recomendado 
com ajuste 
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Número de 
Inscrição 

Título do projeto Coordenador Unidade da Fiocruz Status 

73321573281771 

Avaliação do acesso aos programas e dos 
desfechos de saúde e nutrição de mulheres 

e crianças indígenas em Mato Grosso do Sul: 
uma coorte de gestante e de nascimento 

Renata Palópoli Pícoli 
Nardoni 

Fiocruz Mato Grosso do Sul 
Recomendado 

com ajuste 

73321663740205 
Saúde da população indígena em contexto 

urbano: analisando os fatores de risco 
cardiovascular em Manaus 

Rodrigo Tobias de 
Sousa Lima 

Fiocruz Amazonas - Instituto 
de Pesquisas Leônidas e 

Maria Deane (ILMD) 

Recomendado 
com ajuste 

73323125728565 
Impacto do mercúrio em áreas protegidas e 

povos da floresta na Amazônia: Uma 
abordagem integrada saúde-ambiente 

Ana Claudia Santiago 
de Vasconcellos 

Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV) 

Não 
Recomendado 

7332464668523 

Parasitoses intestinais como indicadores das 
condições de saúde em uma população 

indígena vivendo em um contexto 
periurbano 

Cristiano Lara Massara 
Fiocruz Minas Gerais - 

Instituto René Rachou (IRR) 
Não 

recomendado 

73324640047975 

Construção coletiva de planos de 
recuperação e contingência multirrisco em 
comunidades Guarani Mbyá do município 

de Paraty 

Edmundo de Almeida 
Gallo 

Vice-Presidência de 
Ambiente, Atenção e 
Promoção da Saúde 

(VPAAPS) 

Não 
recomendado 

73321359700934 
Território indígena entre lutas e conquistas: 

Vida e Saúde Tabajara no Semiárido 
Piauiense 

Elaine Ferreira do 
Nascimento 

Fiocruz Piauí 
Não 

Recomendado 

73321806284278 

Comportamento alimentar desordenado em 
comunidades indígenas de Crateús e 

Baturité-CE: estudo no cenário da promoção 
da saúde 

Márcio Flávio Moura 
de Araújo 

Fiocruz Ceará 
Não 

recomendado 

73321635510909 
Indicadores de desempenho dos serviços de 

saúde bucal indígena: uma proposta de 
avaliação em rede 

Rafael Da Silveira 
Moreira 

Fiocruz Pernambuco - 
Instituto Aggeu Magalhães 

(IAM) 

Não 
recomendado 

73321992814943 

Modo de vida, saberes e práticas dos povos 
indígenas na produção de respostas às 

alterações climáticas: trilhando caminhos 
para a atenção, vigilância e a promoção da 

saúde no semiárido 

Vanira Matos Pessoa Fiocruz Ceará 
Não 

Recomendado 
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