
Pela vida de todos os povos indígenas do
Amazonas: vacinação para todos!
20/jan/2021

Acesse o documento encaminhado ao Ministério Público Federal com mais de 3 mil
assinaturas aqui

Nós, abaixo assinados, oriundos de 65 povos indígenas do Amazonas,
exigimos a vacinação contra a covid-19 para todos os povos indígenas do
estado, inclusive o povo Warao.

Manifestamos nossas preocupações com relação às decisões do governo
federal no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e também no Plano
Estadual de Imunização. Nos dois Planos estão explícitos que entre os grupos
prioritários de imunização estão os povos indígenas aldeados atendidos pelos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, num total de 410.348 indivíduos,
excluindo claramente os indígenas denominados pelo governo de não
aldeados.
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Ressaltamos que, nós, indígenas que vivemos fora de nossas
aldeias/comunidades somos vistos pelo Estado como uma espécie de
desertores étnicos, como se tivéssemos desistido da nossa identidade
ancestral e aderido a uma nova identidade da cidade, como se tivéssemos
escolhido não ter mais os nossos direitos enquanto indígenas.

É assim que sentimos a omissão do Estado em nos prestar uma atenção
diferenciada à saúde que considere e respeite as nossas especi�cidades
étnicas, culturais e sociais.

Lembramos que, dos 896,9 mil indígenas recenseados pelo IBGE em 2010,
517.383 mil (57,7%) vivem em terras indígenas (TIs) e 379.535 mil, ou seja,
42,3%, vivem fora das terras indígenas, nas cidades ou na zona rural em TIs
que estão nas primeiras etapas do procedimento administrativo de
demarcação.

Para nós, povos indígenas do Amazonas, foram e ainda são gigantescos os
desa�os para gar- antir o isolamento social e o cumprimento da quarentena,
por conta, principalmente, de aspectos sociais e culturais muito fortes na
nossa convivência comunitária. Fora isso, existem dados cientí�cos
mostrando que doenças infecciosas introduzidas em nossas comunidades
indígenas se espalham rapidamente atingindo grande parte dos nossos
parentes, como acontece com a gripe, sarampo, catapora, e agora com a
Covid-19, além de outras que já vitimaram centenas de indígenas.

Temos acompanhando de perto os efeitos da pandemia do novo coronavírus
nos territórios indígenas. Está sendo alto o número de infectados e mortos,
fazendo com que as consequências sejam ainda mais graves provocando a
desestruturação das culturas e até o risco de extinção de alguns povos que
possuem um número reduzido de pessoas.

Lembramos, ainda, que os povos indígenas possuem alta vulnerabilidade
epidemiológica e san- itária, por isso aqueles que vivem em cidades acabam
sendo muito mais expostos à contami- nação tornando-os mais suscetíveis a
contraírem a Covid-19, principalmente por ser uma doença respiratória de
fácil disseminação. O que requer tratamento diferenciado na oferta da saúde
pública, tanto que na Lei no 14.021/2020 os povos indígenas foram incluídos
no grupo de risco desta pandemia, necessitando de cuidados e atenção
especí�ca e prioritária pelos órgãos de saúde pública.

Os dados coletados e divulgados pela Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) nos mostram a gravidade dos



efeitos da pandemia entre os povos indígenas do Amazonas: até o dia 14 de
janeiro deste ano, foram registrados 8.137 indígenas infectados, dos quais
229 vieram à óbito, afetando 37 povos indígenas do estado. Sabemos que fora
esses dados, existem muitos indígenas afetados que não estão em nenhum
registro, ou seja, esse número pode ser ainda maior, lamentavelmente.

Diante desses dados é importante, ainda, alertar que a taxa de mortalidade
entre os povos indígenas é maior que o restante da população brasileira,
tanto pelos motivos acima indicados quanto pela falta de uma resposta
rápida para a prevenção, assim como para os cuidados ime- diatos daqueles
infectados nos lugares mais longínquos do país pelos órgãos de saúde
pública do Estado Brasileiro.

Desta forma, estamos muito preocupados com o Plano de Vacinação contra a
Covid-19 apresentado pelo governo federal no dia 10 de dezembro de 2020,
que exclui mais de 50% da população indígena de todo o país que vive fora
das terras indígenas demarcadas, sejam nas cidades ou nas áreas em
processo de regularização fundiária.

Esta decisão política do governo federal, que é seguida pelo governo do
Amazonas, pode deixar à míngua milhares de indígenas que poderão ser
acometidos por esse terrível vírus, dessa forma:

Considerando que, os impactos da pandemia não são iguais para todas as
pessoas e grupos sociais presentes na sociedade brasileira, alguns como os
povos indígenas, com maior vulner- abilidade socioeconômica: condições
precárias de moradia, falta de acesso à água e saneamento básico, falta de
acesso ou acesso precário ao sistema de saúde e a leitos de tratamento
intensivo; e organização política, social e de sobrevivência peculiares: vivendo
em comunidades/aldeias, em centros urbanos ou mesmo em acampamentos;

Considerando, ainda, os resultados dos estudos técnicos feitos pelo Núcleo
de Métodos Analíti- cos para Vigilância Epidemiológica do PROCC/Fiocruz e
EMAp/FGV e pelo Grupo de Tra- balho sobre Vulnerabilidade
Sociodemográ�ca e Epidemiológica dos Povos Indígenas no Bra- sil à
Pandemia de COVID-19 de maio de 2020, em que nos apresenta que: “A
população indígena urbana reside majoritariamente em municípios com alto
risco para COVID-19, total- izando 227.128 (70%) indígenas nessa situação.
Corresponde a 82,7%, 71,9%, 65,3% e 56% da população indígena urbana nas
regiões Sul-Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia Legal,
respectivamente”;



Considerando, também, os estudos divulgados nesta sexta-feira (15) no
periódico cientí�co The Lancet Respiratory Medicine, uma das revistas mais
prestigiadas do mundo, sobre os resultados de uma análise retrospectiva das
254.288 hospitalizações de pacientes com mais de 20 anos com diagnóstico
de covid-19 no Brasil, entre 16 de fevereiro e 15 de agosto de 2020, onde foi
observado que “na Região Norte os doentes chegaram mais graves. Eles
tinham mais hipox- emia, mais estresse respiratório. O tempo entre dar
entrada no hospital até a morte na Região Norte foi de sete dias; nas outras
regiões, 10 a 12 dias. Além disso, quem foi internado em UTI na região Norte,
teve uma mortalidade de 79%. No Sudeste, o mesmo número foi de 49%. A
mortalidade geral de quem foi hospitalizado foi de 50% na região Norte e de
34% no Sudeste”. Ou seja, os pacientes infectados com a Covid-19 da região
Norte têm maior probabilidade de vir a óbito que nas demais regiões do país;

Considerando, por �m, a estrutura e gestão da saúde no estado do Amazonas
que não suporta e nem está preparada para salvar vidas a contento, como
visto mundialmente na semana do dia 11 a 16 de janeiro, deste ano.

Vimos apresentar a nossa preocupação veemente com o pico da pandemia
no Amazonas ini- ciada de forma drástica na cidade de Manaus, com a
presença de uma variante mutante do coronavírus com maior índice de
transmissibilidade, e que está se alastrando para o interior do estado, assim
como para todo o Brasil e fora dele, afetando principalmente os mais
vulneráveis, entre estes os povos indígenas.

EXIGIMOS ao Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal que todos os
povos indígenas do Amazonas entrem nos grupos prioritários de imunização
contra a Covid-19 no estado, efeti- vando desta forma, os nossos direitos
constitucionais.
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