
#05: Amazonia concentra 100% dos casos
confirmados de covid-19 entre indígenas
20/abr/2020

A Amazônia possui 100% dos casos de indígenas que testaram positivo para
Covid-19 e mortos devido a doença, até o momento. Na última semana o
número de indígenas infectados aumentou 200%. Hoje (20) existem 28
indígenas com suspeita de possuir a doença e 27 testaram positivo, segundo
informações do Governo Federal. O estado do Amazonas (AM) concentra a
maioria dos casos e o governo estadual já anunciou colapso na rede de saúde
devido a pandemia.

É alarmante este quadro para os povos indígenas. Os atendimentos
especializados em saúde no Amazonas estão concentrados em Manaus, o
que eleva a vulnerabilidade de indígenas que vivem em áreas remotas no
interior. Exemplo disto foram as mortes de dois indígenas, no dia 11 de abril.
Um senhor de 78 do povo Tikuna, que saiu da comunidade Belém de
Solimões, no município de Tabatinga, para tratamento de problemas
cardíacos, em Manaus e uma senhora de 44 anos do povo Kokama, que saiu
da comunidade Monte Santo, em São Paulo de Olivença, para capital
amazonense realizar um tratamento para anemia hemolítica. De acordo com
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o Ministério da Saúde, eles foram contaminados por Covid-19 nos hospitais
que estavam internados e faleceram.

Um agente de saúde do povo Baniwa de 46 anos morreu neste sábado, 18,
com suspeitas de Covid-19, em Manaus. Ele era grande defensor da saúde
indígena e estava na linha de frente do combate ao Coronavírus. Começou a
apresentar sintomas da doença desde o dia 11 de abril e antes de morrer
realizou várias denúncias sobre a falta de testes da Covid-19 para os
pro�ssionais da saúde, que estão trabalhando diretamente com pacientes
vítimas da pandemia.

Rea�rmamos a necessidade urgente da criação de um hospital de campanha
especí�co para o atendimento de indígenas, em Manaus, contaminados com
Coronavírus e a garantia da realização de testes rápidos para pessoas com
suspeitas da doença. É necessária a revogação imediata da portaria 070/2004
para garantir que a SESAI atenda todos os indígenas, aldeados ou não. Mais
de 30 mil indígenas vivem em Manaus, que concentra a maioria dos casos de
contaminação por Coronavírus no AM.
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