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Políticas Públicas e Etno-Estratégias para 
Saúde Indígena em Tempos de Covid-19 

Rafael Ademir Oliveira de Andrade1

Amanda Machado2

Resumo: Com a emergência inesperada da Covid-19 , e com o reconhecimento cres-
cente da vulnerabilidade das populações indígenas às doenças do trato respiratório, o 
trabalho tem como objetivo analisar a mobilização estatal, através das ações públicas 
tomadas pela SESAI, e as etno-estratégias elaboradas pelos próprios indígenas diante 
desse quadro. A justificativa remete ao fato da possibilidade de consequências mais 
graves entre os indígenas, considerando o seu perfil epidemiológico diferenciado do 
restante da população brasileira, sua vulnerabilidade socioeconômica e a sua susce-
tibilidade às doenças infectocontagiosas. O procedimento metodológico consiste no 
levantamento de documentos e a análise qualitativa de conteúdos. Para a coleta de 
dados, são utilizadas sobretudo as informações constantes nos sites da Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena do sítio virtual do Ministério da Saúde. Além disso, outras 
fontes virtuais são utilizadas para a seleção de materiais produtos da mobilização 
indígena. Conclui-se que ações governamentais importantes foram tomadas entre 
os meses de março e abril, entretanto, a maioria delas tiveram um caráter técnico 
em detrimento aos aspectos sociais e culturais e não impediram o avanço da doença 
entre a população indígena. Nesse contexto, povos indígenas, por iniciativa própria, 
isolaram-se em florestas e bloquearam vias de acesso às comunidades.
Palavras-chave: Políticas públicas; Etno-resistências; Covid-19.

Introdução3

A Constituição de 1988 foi um marco para a reestruturação da saú-
de indígena. Nos anos seguintes à sua promulgação, ocorreram tentativas 
de implantação de políticas públicas de assistência médica voltadas para o 
contexto cultural dessas populações. 

Com a emergência da doença Covid-19 , objetiva-se analisar, no 
território brasileiro, a mobilização estatal dentro dessas políticas e as mo-
bilizações indígenas visando complementar as ações estatais ou cobrir 
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ineficiências, a fim de contribuir com o levantamento posterior das suas 
consequências.

Nesse sentido, considerando que essa população é um dos segmen-
tos sociais com uma série de vulnerabilidades em saúde, sociodemográ-
ficas, sanitárias e geográficas, e com o aumento de atividades ilegais na 
periferia dos seus limites territoriais, as consequências da disseminação 
da doença em seus territórios pode representar, segundo a médica sanita-
rista Sofia Mendonça, outro evento histórico de devastação étnica-racial. 
(MENDONÇA, 2020)

Para cumprir os objetivos, são feitos levantamentos documentais a 
partir, principalmente, do website da SESAI, representante e gestora do sis-
tema de saúde indígena (SasiSUS), de sítios virtuais alimentados pelo mo-
vimento indígena e organizações não-governamentais. Além disso, é feita 
revisão bibliográfica a partir de produção acadêmica relacionada ao tema. 
A partir dos documentos levantados, entre fevereiro e abril de 2020, é feita 
a análise qualitativa das ações estatais e indígenas para a contenção da do-
ença, indicando seus objetivos.

Metodologia

Este trabalho tem como objetivo analisar os aparelhos de resistência 
e mitigação dos efeitos da pandemia em dupla percepção: das ações públi-
cas tomadas pela SESAI e pelas etno-estratégias tomadas pelos próprios 
povos indígenas. Frisamos a importância deste trabalho ao passo que a 
pandemia inexoravelmente impactará os povos indígenas que são comu-
mente mais frágeis graças ao perfil epidemiológico, acesso à saúde pública 
e outros elementos étnicos e geográficos inerentes a esta população. Como 
procedimentos metodológicos temos: o levantamento de documentos e a 
análise qualitativa de conteúdo. 

Temos como metodologia de coleta de dados: acesso ao banco de 
dados de acesso livre da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 
pelo sítio virtual do Ministério da Saúde, um banco de dados atualizado 
semanalmente pela SESAI Disponível em: nuvem. Esses serão os dados so-
bre as políticas públicas, as ações estatais para a relação Covid-19 e povos 
indígenas. Outra fonte de documentos será feita por pergunta livre em site 
de buscas (Google) com as palavras chave “Povos Indígenas Coronavírus 
Covid-19 ” e os resultados que expuserem relação com o objeto desta pes-
quisa serão analisados em seu conteúdo. 

Na realização da análise do conteúdo teremos como unidades de aná-
lise apriorísticas as seguintes palavras-chave: 1. Coronavírus 2. Covid-19 3. 
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Povos indígenas 4. Terras indígenas, tais palavras e seus resultados foram 
organizados no Quadro 2 “Etno-estratégias indígenas prevenção do Co-
vid-19 nas Escalas Local, Nacional e Internacional” e no Quadro 1 “Ações 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena no Contexto do Covid-19 ”. A 
posteriori estes quadros serão analisados nas seções que deram base para 
suas construções e na construção deste trabalho, considerando a relevância 
implícita (BARDIN, 1977) ou seja, aqueles que apresentarem relação direta 
com a comunicação sobre o tema deste trabalho. 

Utilizaremos também o critério da exaustão e representatividade 
(BARDIN, 1977) para excluir documentos/notícias onde as etno estratégias 
estejam repetidas, centralizando assim nas ações que sejam aprioristica-
mente utilizadas. Entendemos que as repetições fazem parte da bricolagem 
cultural inerente a todas as populações humanas. 

Ressaltamos que essas metodologias estão amparadas pela Resolução 
510 de 2016 do CNS e estão dispensadas de trâmite em comitê de ética em 
pesquisa (CEP), por lidarem com manifestações publicadas e documentos 
oficiais que devem obrigatoriamente ser públicos. 

Resultados e discussões

Política de Atendimento da SESAI ao Covid-19 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é a “responsável por 
coordenar o SASISUS (Subsistema de Atenção à Saúde Indígena) e planejar, 
coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), observados 
os princípios e as diretrizes do SUS” (MS, 2020). Dessa maneira, a análise 
da mobilização em saúde durante a epidemia ocorre a partir da verificação 
das medidas tomadas pela Secretaria para a contenção da doença entre os 
indígenas. 

Diante disso, uma das ações mais importantes realizada pela Secre-
taria foi a elaboração do “Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas”, em mar-
ço de 2020. Esse Plano de Contingência definiu três níveis de alertas que se 
orientam em diversas práticas: nível 1 (alerta), nível 2 (perigo eminente) e 
nível 3 (emergência de saúde pública de importância nacional – ESPIN). A 
partir de cada nível de resposta específico, são determinadas as responsabi-
lidades de cada setor.
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Quadro I: Principais ações da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
no Contexto do Covid-19.

Ação tomada Setor de Origem Objetivo da Ação

Divulgação de No-
tas Informativas aos 
DSEIs, nos dias 28 de 
janeiro e 02 de março 
de 2020.

Secretaria Especial de 
Saúde Indígena, vincu-
lada ao Ministério da 
Saúde.

Divulgar informações científicas e 
de saúde sobre o vírus e a doença, 
assim como realizar recomenda-
ções e orientações para a prevenção 
aos usuários e profissionais.

Publicação da Portaria 
Nº 188, de 3 de feverei-
ro de 2020

Gabinete do Ministério 
da Saúde.

Declarar Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infec-
ção Humana pelo novo Coronaví-
rus (2019-nCoV).

Divulgação Plano de 
Contingência Nacional 
para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus 
(Covid-19) em Povos 
Indígenas

Despacho da Coor-
denação de Gestão da 
Atenção da Saúde Indí-
gena, vinculada ao MS, 
de 05 de março.

Definir a resposta do serviço de 
saúde indígena em caso de surto 
do coronavírus e providências para 
evitar tal processo.

Orientações, através de 
Informe Técnico n°1, 
para identificação, no-
tificação, e manejo de 
casos no contexto dos 
CASAIs e outros esta-
belecimentos de saúde 
indígena.

Ofício Circular Nº 1 de 
16 de março do Depar-
tamento de Atenção à 
Saúde Indígena (DASI), 
vinculado ao Ministé-
rio da Saúde, aos DSEIs 
e CASAIs.

Ajustar as recomendações das au-
toridades de saúde, como medidas 
de quarentena, afastamento de 
profissionais e atuação dentro dos 
CASAIs, às especificidades indíge-
nas e fornecer capacitação através 
de curso de educação à distância 
sobre capacitação para enfrenta-
mento de síndromes gripais.

Recomendação à FU-
NAI de restringir o flu-
xo de pessoas nos espa-
ços indígenas. 

Ofício n ° 13 do DASI 
(MS) à FUNAI, de 16 
de março de 2020.

Recomendar à FUNAI diminuir 
o fluxo de pessoas nos territórios 
indígenas, reforçando a necessida-
de implementação de medidas de 
quarentena principalmente para 
os Povos Indígenas Isolados e de 
Recente Contato, citando a vulne-
rabilidade desses povos às doenças 
respiratórias.

Atendendo ao Ofício 
n ° 13, a FUNAI res-
tringe o fluxo de pes-
soas nas comunidades 
indígenas.

Portaria Nº 419 de 17 
de março de 2020, pela 
FUNAI

Restringir ao essencial, mediante 
autorização da Coordenadoria Re-
gional, o fluxo de civis nos espaços 
indígenas. 
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Diálogo da FUNAI com 
secretarias municipais e 
estaduais; solicitação de 
um Plano de Contin-
gência a nível Distrital.

Ofício Circular n°27, 
Do SESAI aos 34 DSEI 
e CASAI Nacionais, em 
18 de março de 2020 

Alertar para o diálogo com a FU-
NAI e secretarias municipais e 
estaduais, solicitar um Plano de 
Contingência da Covid-19 espe-
cífico de cada DSEI, assim como 
incentivar ações educativas nos 
DSEIs em relação às doenças res-
piratórias e a necessidade de isola-
mento individual no caso de con-
taminação. Além disso, determina 
que é de competência do DSEI a 
elaboração de instruções em lin-
guagem adequada aos indígenas, 
além de garantir o cumprimento 
do programa de imunização contra 
influenza.

Agir de acordo com 
a Portaria No 125, de 
19 de março de 2020, 
que impede tempora-
riamente a entrada de 
estrangeiros de uma sé-
rie de países, inclusive 
alguns fronteiriços às 
populações indígenas.

Ofícios Circulares n°15 
e 16 da SESAI ao Chefe 
de Gabinete do MS, em 
22 de março de 2020.

Prevenir o contato com as popula-
ções dos DSEI Alto Rio Solimões 
e o DSEI Vale do Javari, região de 
fronteira com Colômbia e Peru, 
com 76 mil indígenas, e dos DSEIs 
Amapá e Norte do Pará, Yanomami 
e Leste de Roraima, fronteiriços, 
respectivamente, à Guiana France-
sa, Venezuela e Guiana Inglesa.

Aquisição de insu-
mos, equipamentos e 
serviços.

Ofício Circular n°37 da 
SESAI aos 34 DSEI e 
CASAI Nacionais, em 
23 de março de 2020.

Atentar para a aquisição de insu-
mos, equipamentos e serviços den-
tro das leis licitatórias específicas 
para enfrentamento do Covid-19.

Instituir comitês de 
enfrentamento da 
Covid-19.

Portaria N° 36, de 1 de 
abril de 2020.

Criar comitês de crise nos DSEIs, 
além de um Comitê Central da 
SESAI/MS. Cada coordenador 
distrital deve ser responsável pela 
criação do seu próprio comitê de 
acordo com as especificidades da 
região.

Estabelecimento de 
condições especiais 
para cremação e sepul-
tamento de corpos na 
ausência de familiares 
ou desconhecidos.

Portaria Conjunta n°1, 
de 30 de março de 2020, 
do Conselho Nacional 
de Justiça e o MS.

Reduzir a dependência dos servi-
ços de Cartórios de Registro Civil 
em razão da pandemia, através do 
encaminhamento direto do esta-
belecimento de saúde à coorde-
nação cemiterial do município da 
necessidade de sepultamento ou 
cremação.
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Solicitação, por meio de 
Ofício à SESAI, todas 
as ações tomadas pelos 
DSEIs

Ofício Circular n°9 da 
SESAI aos 34 DSEIs, 
em 02 de abril de 2020.

Entendendo que são os DSEIs os 
principais coordenadores das ações 
do SasiSUS, a SESAI pretende, a 
partir desse documento, monitorar 
suas ações.

Esclarecimento dos li-
mites legais da SESAI 
nas ações de Segurança 
Alimentar.

Nota Informativa n° 
4/2020-DASI/SESAI/
MS, de 05 de abril de 
2020.

Informar as responsabilidades dian-
te de impasses nutricionais entre os 
indígenas. A distribuição de alimen-
tos (referente à Segurança Alimen-
tar e Nutricional) é de responsabili-
dade do Ministério da Cidadania. À 
SESAI compete as ações de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional, e o do-
cumento explicita apoio à iniciativa 
do governo federal, mas atenta para 
as limitações regimentais.

Garantir espaços para 
o isolamento dos in-
dígenas em centros 
urbanos.

Ofício Circular n°10 da 
SESAI aos 34 DSEIs, 
em 07 de abril de 2020.

Diante do entendimento da SESAI 
que devem existir espaços nas ci-
dades para abrigar indígenas em 
determinadas situações, a fim de 
manter seus isolamentos, determi-
na uma série de critérios para rea-
lizar a liberação dos espaços para 
efetivá-la dentro da legalidade e 
dentro do orçamento da SESAI. 

É feito um Protocolo 
para definir os serviços 
dos profissionais e o 
controle da transmissão 
e infecção da doença.

Protocolo de Manejo 
Clínico do Coronavírus 
na Atenção Primária à 
Saúde, de 8 de abril de 
2020.

A partir de todo conhecimento 
levantado sobre a doença, prestar 
um direcionamento ao atendimen-
to das populações indígenas pelos 
agentes de saúde.

Instituição da Equipe de 
Resposta Rápida (ERR), 
por três meses com pos-
sível prorrogação, com-
posta por profissionais 
da saúde como médicos 
enfermeiros e técnicos, 
a partir da aditivação de 
convênios em vigência. 
É determinado, inicial-
mente, uma equipe por 
DSEI. 

Portaria da SESAI, de 
13 de abril de 2020.

Ampliar o contingente de profis-
sionais capacitados para atuação 
dentro das regiões de abrangência 
dos DSEIs e estabelecer uma con-
tratação dentro dos parâmetros de 
segurança e técnicos necessários 
no contexto da doença em regiões 
indígenas. Além disso, responsa-
bilizar o DSEIs pelo suporte nas 
questões de informação, transporte 
e suprimentos às ERRs. 

Antecipação da vacina-
ção dos povos indíge-
nas contra a Influenza, 
para o dia 16 de abril.

Ofício n°181 da SVS 
aos DSEIs e aos Coor-
denadores Estaduais de 
Imunizações, de 13 de 
abril de 2020.

Evitar a concomitância da influen-
za e o coronavírus e proteger a 
população indígena, considerada 
segundo o documento, vulnerável 
às complicações por influenza.
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Repasse de uma série 
de medidas para adap-
tação dos CASAIs rela-
cionadas à educação em 
saúde, impedimento de 
aglomerações e desin-
fecção de ambientes e 
meios de transporte.

Nota Técnica N°22 da 
SESAI aos CASAIs.

Orientar as CASAIs sobre medidas 
de prevenção e controle do coro-
navírus para evitar disseminação 
entre os pacientes dessas unidades 
de saúde.

Fonte: Os autores, 2020.

A partir da tabela acima realizada a partir dos documentos disponi-
bilizados pela SESAI, pode-se verificar as principais providências tomadas 
pela Secretaria e sua mobilização para conter a doença, cronologicamente. 
As iniciativas governamentais começam a partir de 28 de janeiro de 2020, 
através de notas informativas direcionadas à rede de assistência à saúde 
indígena. A partir de informações da Vigilância Epidemiológica do Minis-
tério da Saúde, são repassados conhecimentos preliminares sobre sintomas 
causados pela infecção viral e recomendações preventivas gerais para pro-
fissionais e usuários. 

Outras ações abrangem a regularização vacinal, o reforço de recur-
sos humanos, como a implantação das Equipes de Resposta Rápida (ERRs) 
nos DSEIs, e comunicação com outros setores para incentivar o isolamen-
to. Percebe-se, portanto, que as principais ações de combate à Covid-19 
são referentes à atenção primária, que engloba serviços que necessitam de 
tecnologia de baixa complexidade, e é a porta de entrada preferencial ao 
usuário à rede de assistência do SUS.

Nesse contexto, considerando que a maioria dos casos são leves e 
caracterizados por uma Síndrome Gripal (SG) que necessita de acompa-
nhamento e de serviços que se esgotam na atenção primária, e que, além 
disso, o manejo de casos graves e a necessidade de tratamentos de alta com-
plexidade com evolução para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS) são identificados pelos profissionais das Unidades Básicas de Saú-
de da atenção primária, é fundamental ocorrer a discussão da posição da 
Atenção Primária no enfrentamento à pandemia e seu fortalecimento no 
contexto do novo coronavírus.

Etno-estratégias indígenas para saúde no contexto do Covid-19

A intenção desta subseção do artigo é estabelecer o rol de estraté-
gias adotadas pelas populações indígenas para impossibilitar ou mitigar os 
impactos causados pela pandemia do Coronavírus (Covid-19) no Brasil. 
Sabendo a cultura enquanto rede de possibilidades e significados atribu-
ídos aos contextos vividos pelas comunidades (GEERTZ, 1989), é preciso 
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compreender quais são as estratégias tomadas pelas populações indígenas 
frente a um contexto inerentemente não-indígena, mas que impactam di-
retamente sobre estas. Assim, definimos como etno-estratégias as ações 
oriundas da organização interna dessas populações indígenas para reagir 
aos imperativos da pandemia do Coronavírus. 

Na Terra Indígena Caru (Maranhão) dois povos indígenas, Awá 
Guajá e Guajajara, resolveram se isolar dentro das florestas, com a intenção 
de se proteger de não indígenas que mesmo com a proibição expressa pe-
las lideranças insistem em adentrar nos territórios. Assim, tais populações 
abandonaram as tradicionais “aldeias” e se refugiaram nas matas. 

A Articulação dos Povos Indígenas (APIB) denunciam na OMS a falta 
de assistência à saúde indígena em termos normais e o descaso durante o 
processo da pandemia do Covid-19. Em nota, a APIB (2020) relembra que 
muitas das doenças que acometem as populações indígenas são frutos do 
contato, da violência e omissão do Estado e de agentes privados e a partir 
disso solicitam um plano de ação emergencial que tem como requisições: ga-
rantir a proteção dos territórios, especialmente dos recém contatados, coibir 
a presença de invasores (que comumente já se encontram nas terras indí-
genas), suspender as tentativas de despejo, fortalecer o subsistema de saúde 
indígena a partir de orçamento adicional, impedir acesso de pessoas não li-
gadas a saúde ou não autorizados pelas lideranças, revogar a Portaria 419 de 
17 de Março de 2020 que, dentre muitas coisas, exclui a Coordenação Geral 
de Povos Isolados, que pela precarização expõe esses povos isolados a mais 
perigos e por fim elaborar um plano de contingência para as populações indí-
genas. No mesmo documento é afirmado que a OMS e a OPAS (Organização 
Pan-americana de Saúde) serão comunicadas de tais apontamentos. 

Segundo o indigenista Iremar Antônio da Silveira (2020)4, os Mura 
de Autazes fecharam as porteiras onde ninguém pode entrar nem sair, já os 
mura do Itaparanã estão cercando a aldeia, para não ter acesso a estranhos 
e vizinhos, ambas terras indígenas do Estado do Amazonas. Os Karitiana 
de Rondônia estão fazendo usos de banho de ervas medicinais tradicionais.

Na terra indígena Vale do Jamari no Amazonas (FARIAS, 2020) a es-
tratégia tomada é também o isolamento na aldeia, onde professores, alunos 
e outros agentes indígenas foram convocados pela liderança, o medo é a 
diminuição da já pequena população, tudo isso em meio a discussão de que 
os indígenas urbanos devem ser atendidos pelo SUS e não pela SESAI. Em 
entrevista a Elaine Farias (2020) a liderança Adelson Kanamari afirma que 
as medidas serão aplicadas a outros povos também: “Soube que os paren-

4. Fala cedida espontaneamente em redes sociais de grupo de pesquisa.
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tes Marubo, Matis, Mayoruna também estão organizando isso. Quando a 
pandemia ficar mais calma, decidiremos o que fazer. ” Esses povos também 
cancelaram seus encontros inter e extra povos.

No Mato Grosso, os povos indígenas do Parque do Xingú resolve-
ram fazer uma quarentena voluntária, entendendo que são uma população 
ainda mais frágil no que tange ao contato com o Covid-19 , além do aces-
so à saúde ser ainda mais precário “mais ou menos” (CAMILO, 2020). As 
lideranças desenvolveram uma cartilha de como lidar com a pandemia e 
pensaram a quarentena. No Parque do Xingu, são cerca de 7 mil indígenas 
em 100 aldeias e 16 etnias. 

Em entrevista Indianara Ramírez, enfermeira do povo Guarani 
Kaiowá, no podcast “El pueblo Guaraní Kaiowá y la Nación Indígena de la 
Chiquitanía frente al Covid-19” afirma que há grande preocupação com as 
populações indígenas da TI de Dourados, graças a superpopulação, estar 
cercada de cidades e isto causa um grande trânsito e doenças nas popula-
ções indígenas que já são normalmente vulneráveis no que tange a saúde. 
Há uma preocupação expressa por Indianara Ramírez no que tange aos 
povos isolados, onde o Covid-19 pode representar o etnocídio completo 
destas populações. 

Em Brasília, a primeira deputada federal indígena Joênia Wapichana 
(REDE-RR) defende, junto com a “Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Direitos dos Povos Indígenas” que as populações indígenas sejam con-
templadas pela renda complementar para o período da pandemia (600,00 
ou 1200,00 para mães solteiras) é que a fiscalização em saúde e segurança 
(especialmente para retirar os não indígenas das TIs) sejam realizadas, ven-
do a urgência e vulnerabilidade dessas populações. 

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) lançou sistema-
ticamente documentos chamados Alerta APIB, em Abril com 6 edições5: 
Em cada uma das edições são apresentadas as relações entre o governo, 
as associações e povos indígenas, assim como os casos positivos e as mor-
tes decorrentes do novo coronavírus. Ainda de forma descentralizada, mas 
aglomeradas pela APIB os indígenas produziram apostilas, vídeos e pod-
casts para proteger suas populações a partir da informação de prevenção e 
como buscar tratamento. 

Os povos indígenas passaram, a partir de 12 de abril de 2020, a orga-
nizar seus dados devido a percebida subnotificação oficial, organizando a 
partir da APIB seus próprios dados, no site quarentenaindígena.info6. Em 

5. Disponíveis na íntegra no sítio http://quarentenaindígena.info/apib.
6.  Disponíveis em: http://quarentenaindígena.info.
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18 de Junho tínhamos o número de 332 indígenas falecidos e 7208 con-
taminados em torno de 110 etnias. Já no sítio virtual da saúde indígena 
oficial7 temos outros números para a mesma data: 117 óbitos, 4185 casos 
confirmados, sem o número total de etnias impactadas, mas em 34 Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). 

Imagem I: Capa de informativo sobre o Covid-19 feita por povos do Rio Negro

Fonte: http://quarentenaindígena.info/informacoes/

Temos desenhado um cenário que marca uma repetição histórica: 
falta de alinhamento do órgão indigenista com as populações tradicionais e 
suas articulações o que, no contexto da pandemia, é organizado a partir da 
subnotificação e/ou disparidade daqueles que são atingidos ou estão vulne-
ráveis pela doença. 

7.  Disponíveis na íntegra no sítio http://www.saudeindígena.net.br.
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Quadro 2. Etno-estratégias indígenas prevenção do Covid-19 nas 
Escalas Local, Nacional e Internacional

Estratégia Povo Indígena Terra Indígena

Isolamento na Floresta Awá Guajá, Guajajara Caru (MA)

Denúncia na OMS e 
OPAS

Diversos (APIB) Diversos (APIB)

Denúncia ao Governo 
Federal

Diversos (APIB) Diversos (APIB)

Adiamento do Acampa-
mento Terra Livre

Diversos (APIB) Diversos (APIB)

Fechamento de Aldeia/
acesso pelas estradas

Diversos. Autazes, Iguapenu, Moray e 
Itaparanã (AM), Raposa Ser-
ra do Sol

Banho de ervas 
tradicionais

Karitiana Karitiana (RO)

Isolamento em Aldeia Diversos – União dos Po-
vos Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja) 

Vale do Jamari (AM)

Cancelamento de reu-
nião entre povos ou entre 
aldeias

Diversos. Diversos.

Quarentena voluntária, 
educação coletiva com 
cartilha sobre Covid-19 

Diversos – Associação Ter-
ra Indígena do Xingu

Parque Nacional do Xingu 
(MT)

Proibição de entrada de 
não indígenas na terra 
indígena

Diversos – Federação das 
Organizações Indígenas do 
Rio Negro (Foirn)

Rio Negro (AM)

Solicitação de doações 
de alimentos e outros 
produtos

Diversos – a partir da Insti-
tuição PIB Socioambiental, 
CIMI, perfis do Instagram

Diversos.

Solicitação de plano de 
contingência específico 
aos povos indígenas 

Diversos – 115 associações 
indígenas e não indígenas

Diversos. 

Coordenações políticas – 
Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Direitos 
dos Povos Indígenas

Joênia Wapichana, deputa-
da Federal, representando 
os povos indígenas.

Diversas.

Organização em torno 
da APIB e emissão de 
boletins

Diversos Diversas
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Criação de vídeos e car-
tilhas explicativas sobre o 
Covid-19

Diversos, alguns sin-
tetizados em http://
quarentenaindígena.info/
informacoes

Diversas

Organização de comitê 
próprio para avaliação do 
COVID

APIB Diversas

Conclusões

As iniciativas do Ministério da Saúde, representado de Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI), foram, em sua totalidade, de caráter 
científico e técnico, através da divulgação de informações, recomendações, 
cursos de capacitação para recursos humanos, apoio a medidas de isola-
mento e monitoração do número de casos nas áreas de abrangência dos 
Distritos. Em todos os documentos é mencionada uma vulnerabilidade 
indígena à doença, responsável por colocar esse grupo como um dos prio-
ritários nas ações de imunização, por exemplo. Essas medidas reforçam a 
necessidade de políticas públicas em saúde voltadas aos Territórios Indí-
genas e suas populações, afirmando o SasiSUS como uma das conquistas 
mais importantes no contexto da pandemia. Entretanto, as coletividades 
indígenas e estudiosos demonstraram essas iniciativas como insuficientes 
para impedir a chegada da doença às comunidades indígenas, que se soma-
ram às dificuldades próprias do sistema de saúde. 

Algo preocupante é o contágio a partir de trabalhadores de saúde 
da própria SESAI. Isso porque, por exemplo, o primeiro caso notificado 
no DSEI Alto Rio Solimões ocorreu a partir de um médico da SESAI que, 
assintomático, não cumpriu a quarentena obrigatória antes de adentrar a 
aldeia. Esse fato reforça a necessidade do cuidado com as equipes de profis-
sionais que atuam nas Terras Indígenas para não aumentar a possibilidade 
de contágio. 

Além disso, a maioria dos serviços de saúde dentro das aldeias são 
voltados à Atenção Primária, que é resolutiva para casos leves da doença 
Covid- 19, os quais representam 80% dos casos. Porém, os casos mais gra-
ves que necessitam de serviços especializados e UTI (média e alta comple-
xidades), sofrem com o distanciamento dos pólos urbanos que fornecem 
esses serviços. Assim, os DSEIs devem aprimorar a comunicação com os 
municípios e ter apoio logístico para o deslocamento desses doentes.

Outro fato constatado é a discrepância entre os números de vigilân-
cia apresentados pela Secretaria e pelos povos indígenas. Segundo dados 
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da Articulação dos Povos Indígenas (APIB) e do Site Quarentena Indígena, 
em abril, registrou-se 28 mortes entre indígenas brasileiros, enquanto que, 
para o mesmo mês, a SESAI contabilizou 11 mortes. A diferença de núme-
ros ocorre, principalmente, devido a não contabilização pelo governo das 
mortes indígenas fora das aldeias. Esse cenário pode dificultar a consta-
tação de como a doença está se comportando entre essas comunidades e 
mascarar possíveis centros de contaminação.

Desse modo, as etno-estratégias são importantes nos ambientes in-
dígenas não alcançados eficientemente pelo Estado. Diversas medidas fo-
ram tomadas por coletividades independentes que, como herança de um 
passado histórico remoto e recente, tiveram contato com epidemias de di-
versas doenças. Povos do Maranhão e do Amazonas isolaram-se em ma-
tas, e outros povos bloquearam o acesso de não-indígenas às aldeias. Já os 
movimentos indígenas e as organizações não-governamentais (que são au-
xiliadas por estudiosos) promoveram denúncias aos órgãos internacionais 
de negligência sobre as questões relacionadas às doenças. Essas iniciativas 
são importantes, pois demonstram a realidade após todos os documentos 
publicados pela SESAI, ocorrendo um contraponto em relação às medidas 
e à abrangência atual da doença.

Atrelada à questão anterior, está a dificuldade de isolamento dessas 
populações. Do outro lado, as populações não indígenas continuam reali-
zando pressão sobre essas populações no que tange a invasões e todos os 
impactos que decorrem desta primeira ação, como exploração de minérios, 
de madeira e outros recursos cada vez menos disponíveis, especialmente 
nas primeiras áreas de expansão da fronteira agrícola do capital nacional 
como as regiões nordeste, sudeste e centro oeste do país. Essas diversas 
atividades ilegais, que promovem grande fluxo de pessoas para as frontei-
ras dos espaços indígenas, estão em crescimento. Além dos grandes im-
pactos ambientais, deve-se considerar a maior exposição à Covid-19 nesse 
contexto. 

A partir do contexto apresentado, observa-se que as mobilizações 
estatais em saúde se assemelham à assistência à saúde do SUS urbano, por 
muitas vezes amparadas no modelo biomédico do adoecimento, com difi-
culdades de se considerar os aspectos culturais na elaboração de medidas 
em saúde. Desse modo, apesar do conhecimento científico ser essencial 
para a contenção da pandemia viral corrente, devem-se considerar aspec-
tos socioculturais, do processo saúde-doença indígena e dos saberes indí-
genas milenares para a elaboração de estratégias mais efetivas. Ademais, 
medidas de contenção do contágio devem ser aprimoradas, pois a doença 
já chegou às comunidades (MENDONÇA, 2020).
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Nos dias da finalização deste trabalho, devemos destacar a morosi-
dade do Estado brasileiro no que tange a aprovação de ações especiais de 
combate a pandemia da covid no que tange aos povos indígenas, o Projeto de 
Lei 1142 de 2020, que “estabelece medidas emergenciais e temporárias para 
apoiar os povos indígenas e suas comunidades em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus – Covid-19”8 mesmo que aprovado no Congresso ainda 
está aguardando para votação no Senado. Neste projeto há a instituição de 
um auxílio emergencial aos indígenas, distribuição de equipamentos contra 
o covid, apoio estendido aos indígenas “urbanos”, ribeirinhos, pescadores e 
quilombolas e outras populações do campo e da floresta. 

No que tange ao sistema de saúde, o PL 1142 de 2020 aponta a orga-
nização de atendimento e acompanhamento diferenciado, com cooperação 
entre Municípios e Estados, de acordo com a necessidade dos povos. Temos 
que considerar quais são estas necessidades e como se dá a relação dos po-
vos indígenas com a saúde ofertada pelo Estado. 
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Abstract: With the unexpected emergence of Covid-19 , and with the growing 
recognition of the vulnerability of these populations to diseases of the respiratory 
tract, the work aims to analyze state mobilization, through public actions taken 
by SESAI and the ethno-strategies developed by the indigenous themselves before 
that picture. The justification refers to the fact of the possibility of more serious 
consequences among indigenous people, considering their different epidemiolog-
ical profile from the rest of the Brazilian population, their socioeconomic vulner-
ability and their susceptibility to infectious diseases. The methodological proce-
dure consists of collecting documents and qualitative content analysis. For data 
collection, the information contained on the websites of the Special Secretariat for 
Indigenous Health on the Ministry of Health’s virtual website is used above all. 
In addition, other virtual sources are used for the selection of materials that are 
products of indigenous mobilization. It is concluded that important governmen-
tal actions were taken between the months of March and April, however, most of 
them had a technical character in detriment to social and cultural aspects and did 
not prevent the disease from spreading among the indigenous population. In this 
context, indigenous peoples, on their own initiative, isolated themselves in forests 
and blocked access routes to communities.
Keywords: Public policies; Ethno-resistances; Covid-19.


