
Covid-19: Sobrevivência dos povos
indígenas será tema de live do CNS

O subsistema do SUS, criado para atender a saúde indígena, sofre com a falta de
estrutura e de recursos para lidar com a pandemia

A vida dos indígenas e as di�culdades encontradas por estes povos para enfrentar a

pandemia da Covid-19 serão temas de live do Comitê do Conselho Nacional de Saúde

(CNS) para acompanhamento da Covid-19, na quarta-feira (2/09), às 17h. A

transmissão será pelo Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=kU_X0h8YbcU] e

Facebook
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[https://www.facebook.com/ConselhoNacionalDeSaude/videos/334528024405254/]

do CNS.

As condições sociais, econômicas e de saúde, que historicamente afetam esta

população, somadas à omissão do Estado e à maior vulnerabilidade dos povos

indígenas ao contágio, potencializam a disseminação da doença nas comunidades.

Segundo pesquisa realizada pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena

[https://covid19.socioambiental.org/] , até o dia 26 de agosto, o número de indígenas

mortos pela Covid-19 totalizava 372 e o número de casos con�rmados chegou a

27.733. Os números são superiores aos noti�cados pela Secretaria Especial da Saúde

Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, que contabiliza somente casos em terras

indígenas homologadas.

O subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS), criado para atender a saúde indígena,

sofre com a falta de estrutura e de recursos para tratamento de complicações mais

severas. São diversas as di�culdades encontradas para enfrentar a pandemia e

garantir a sobrevivência dos povos, como o difícil acesso aos serviços de saúde, seja

pela distância geográ�ca ou pela falta de equipes de saúde.

Para debater o assunto, estão convidados para a live: Robson da Silva, secretário

especial da Saúde Indígena (Sesai/MS); Ana Lucia Pontes, coordenadora do GT de

Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); Kretã Kaingang,

líder indigenista e coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib);

Roberto Liebgott, coordenador do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e Valéria

Paye, assessora da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

(Coiab).

O encontro virtual será moderado pelo conselheiro nacional de saúde Erivelto do

Nascimento, que representa o Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde

Indígena (FPcondisi) no CNS e terá representações dos segmentos de gestores,

usuários e trabalhadores do SUS, com as participações de Haroldo Pontes,

representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); Yssô Truká, da

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito

Santo (Apoinme) e Carmem Pankararu, do Sindicato dos Pro�ssionais e Trabalhadores

da Saúde Indígena (SindCopsi).

Este é o 12º encontro virtual do Comitê do CNS, criado em março, para monitorar e

acompanhar os assuntos relacionados à pandemia do Novo Coronavírus.
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Share this entry

Mais informações:

O quê? Encontro online do Comitê para Acompanhamento da Covid-19 do CNS

Tema? Covid 19: Vidas indígenas importam

Quando? quarta-feira (2/09), às17h

Onde? Canais do CNS no Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=kU_X0h8YbcU]

e Facebook

[https://www.facebook.com/ConselhoNacionalDeSaude/videos/334528024405254/] 

Informações para imprensa: (61) 99671-1485, com Laura Fernandes

Foto: Raphael Alves (EFE)
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