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“Saúde é Território e Território é
Saúde no contexto dos povos
indígenas”
APRIL ��, ����

Entrevista exclusiva para o Caderno de Notícias (CN) com Dra. Ana Lúcia

Pontes, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de

São Paulo, especialização em “Educação e Saúde”, residência médica em

Medicina Preventiva e Social, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela

Escola Nacional de Saúde Pública. Atualmente é pesquisadora da Escola

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo

Cruz/Departamento de Endemias Samuel Pessoa. Coordenadora do Grupo

Temático de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva –

Abrasco, participa do Conselho Estadual de Direitos Indígenas/RJ e atua

como apoiadora de lideranças e organizações indígenas.

https://cadernodenoticias.com.br/saude-e-territorio-e-territorio-e-saude-no-contexto-dos-povos-indigenas/


Em conversa com Claudia Correia, Dra. Ana Lúcia analisa a situação de

saúde dos povos indígenas e comenta sobre o processo de vacinação contra

a Covid . No mês que se celebra o “Dia do Índio”,  de abril, confira

nessa entrevista o que ela pensa sobre os critérios adotados pelo Ministério

da Saúde no Plano Nacional de Imunização para a vacinação dos indígenas

e os riscos que a pandemia traz para eles. [áudio disponível no final]

Caderno de Notícias – Obrigada por atender o convite do Caderno de

Notícias. Historicamente há registros do uso de armas biológicas contra os

povos indígenas no Brasil, onde populações inteiras foram dizimadas,

contaminadas intencionalmente devido à disputa pelas suas terras, com

transmissão de doenças como a gripe e o sarampo. Como a senhora vê essa

relação entre a luta dos povos indígenas por direito à saúde e a luta pelos

seus territórios e pelo direito de existir como povos diferenciados?

Dra. Ana Lúcia Pontes – Boa tarde Claudia. Eu que agradeço o convite do

Caderno de Notícias. Realmente, a gente vê essa correlação entre saúde e

território, como você enfatizou. Está bastante documentado e o Darcy Ribeiro

relatava isso já nos seus textos da década de , que essa luta pelo território teve

como uma das estratégias a questão da transmissão de doenças que levava ao

adoecimento, a morte e muitos grupos indígenas foram extintos ou tiveram um

processo de depopulação bastante grave por esses processos de invasão. Neste

sentido, violação de direitos indígenas e violação de direitos territoriais indígenas

afetam diretamente essas populações. A gente observa, inclusive no final da

década de , no debate Constituinte, em que as lideranças indígenas

ativamente se envolveram na questão do capítulo referente ao direito ao índio e

buscando o reconhecimento desses direitos sócio culturais, de suas especificidades

na organização sócio cultural, linguística e também na proteção territorial, e ao

mesmo tempo nos debates que ocorriam em , na primeira Conferência



Nacional de Proteção de Saúde do Índio, que já colocava a saúde do índio

diretamente correlacionada ao seu território. Portanto, as condições de saúde

estavam relacionadas a esses direitos constitucionais dos índios, a proteção de

seus territórios, o respeito aos seus conhecimentos e práticas de saúde e seus

sistemas médicos próprios. Então, esses marcos de direitos constitucionais,

territoriais, e de identidade étnica no Brasil, eles influenciaram diretamente na

ideia do que é saúde diferenciada dos povos indígenas e na constituição do

subsistema de atendimento à saúde indígena. Esse subsistema, inclusive, é

organizado a partir da ideia de distritos. Distritos sanitários é uma formulação

no âmbito da reforma sanitária brasileira que tem como eixo o conceito de

território, pensado como ponto de vista de processo social, a partir da produção

de Milton Santos. Isso dialogou diretamente com as concepções e lutas do

movimento indígena no mesmo período, como uma forma de pensar o serviço de

saúde dentro da própria lógica que os indígenas pensam sua organização social e

política.

Por outro lado, esse reconhecimento da identidade étnica e características sócio

culturais levou a uma discussão no âmbito dessa construção da política de saúde

indígena, que precisava considerar que não era só o acesso aos serviços

biomédicos e oficiais que se pretendia, mas, que esses serviços dialogassem,

respeitassem e se articulassem com as concepções e práticas existentes nos

diferentes territórios, inclusive articulando seus próprios especialistas. Então,

saúde é território e território é saúde, no contexto dos povos indígenas.

“A população indígena reside em municípios que têm uma precária rede

de serviços”.

Quando o Ministério da Saúde divulgou o Plano Nacional de Imunização,

houve uma discussão sobre os grupos prioritários que foram incluídos.



Afinal, o que justifica a inclusão dos povos indígenas como grupos que

estão vulnerabilizados e devem ser vacinados com prioridade?

É importante contextualizar essa inclusão dos indígenas na priorização da

Campanha Nacional de Imunização Contra a Covid. Desde a chegada da

pandemia no país, em março do ano passado, nós, enquanto especialistas da

área, vínhamos alertando que os indígenas eram um grupo especialmente

vulnerável à pandemia. Isso porque já tínhamos vários indicadores

socioeconômicos de saúde que apontavam que os indígenas estavam nesse cenário

desfavorável, ou seja, a gente já tinha uma mortalidade maior em povos

indígenas, particularmente em alguns grupos, principalmente também na faixa

etária menor de nove anos.

A gente também já via uma alta incidência de doenças transmissíveis, o

crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, e já tinham estudos que

apontavam que as infecções respiratórias, que é um pouco o padrão da Covid-

, tinha uma alta capacidade de se transmitir rapidamente nas coletividades,

levando a uma alta taxa de internação e morte. A gente também via alguns

desafios para implementar as medidas preventivas da Covid, que tem uma

característica bastante individualizada e dependentes de uma série de insumos

que a gente sabe que não têm em muitos territórios indígenas, como acesso a

saneamento, a compra de produtos de higiene e álcool em gel, a compra de

máscara e a gente sabia também que o isolamento social de um indivíduo ou

núcleo familiar restrito também seria um desafio.

“Quando vimos lentidão do governo, entramos com uma ação no STF

pedindo que os indígenas fossem incluídos no grupo prioritário do

Programa Nacional de Imunização”.



Por outro lado, a gente sabe que a população indígena reside em municípios que

têm uma precária rede de serviços e que, se considerarmos que o maior

contingente populacional indígena está na Região Norte e Centro-Oeste, são

regiões que têm uma carência, já estava bem claro um certo vazio sanitário com

relação a serviço de apoio de diagnóstico molecular, fundamental para Covid,

assim como internação em unidade de terapia intensiva. Então, por conta disso,

a gente, em março do ano passado, anunciou que os indígenas deviam ser um

grupo a ser priorizado no enfrentamento da Covid e que tivessem estratégias

específicas. Ao longo dos meses, quando vimos uma certa lentidão das respostas

governamentais, a APIB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal,

era a ADPF , e nós entramos como grupo de especialistas. Daí, dentro dessas

discussões e das nossas contribuições para o Plano Nacional de Enfrentamento da

Covid, no contexto dos povos indígenas pela União, a partir de agosto, em todas

as nossas notas-técnicas a gente recomendou que os indígenas fossem incluídos no

grupo prioritário do Programa Nacional de Imunização quando fosse autorizada

uma vacina contra Covid-. Quando saiu o documento, em dezembro do ano

passado, do Plano e os Critérios de priorização, os critérios foram dois: grupos

que estivessem mais expostos ao risco da Covid- e grupos com maior

mortalidade. A gente também tem bastante argumento nesse sentido,

infelizmente.

Então, alguns estudos do ano passado mostravam que os indígenas, inicialmente

os indígenas em contexto urbano e depois em área rural, estavam altamente

impactados pela Covid-. Alguns estudos, particularmente da Universidade

Federal de Pelotas que estudou soro prevalência de Covid- em área urbana,

mostrou que indígenas tinham cinco vezes mais chance do que pessoas brancas

para terem soro conversão, ou seja, eles estavam mais expostos. E também as

análises a partir do SIVEP-Gripe de síndrome respiratória aguda grave

mostraram que a mortalidade e letalidade da Covid- em indígenas, da área



rural e urbana, tinham taxas maiores que não indígenas, particularmente na

região Norte e Centro-Oeste. Então, dentro dos critérios do próprio Plano e

dentro da discussão geral da Covid, estava bastante claro que os indígenas, em

contexto urbano e rural, deveriam ser priorizados na campanha de vacinação.

Inicialmente, foram incluídos somente os indígenas aldeados em terras

homologadas. Posteriormente, inclusive por conta da ADPF , a União

reconheceu a inclusão da priorização de indígenas também em terras não

homologadas. A APIB fez um requerimento para o ministro Barroso (referência

ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso), no âmbito da

ADPF  para a questão dos indígenas em área urbana e o ministro

reconheceu, em fevereiro, em uma decisão liminar que indígenas em contexto

urbano estão igualmente vulneráveis à Covid- e indicou a inclusão da

priorização de indígenas em contexto urbano com barreira de acesso ao SUS no

Plano Nacional de Imunização. Eu só ressalto que a barreira de acesso ao SUS é

bastante evidente, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste em que a

cobertura da atenção primária é extremamente baixa, aquém do ideal e

também a acesso de serviços de alta complexidade. Então, a gente tem defendido,

inclusive no âmbito da ADPF, a inclusão do conjunto de indígenas na

priorização do plano.

“A adesão à vacina é fundamental. Ela tem impacto na hospitalização e na

mortalidade”.

Para finalizar e já agradecendo a sua disponibilidade de atender ao Caderno

de Notícias, eu queria saber um pouco sobre a prevenção. No início da

pandemia a mídia divulgou algumas iniciativas de comunidades indígenas

que bloquearam o acesso às comunidades, principalmente em áreas

turísticas, mas, iniciativas próprias não houve nenhum tipo de ação

governamental efetiva para proteger essas comunidades. Diante disso, quais



são as recomendações, nesse momento que estamos da pandemia, para essas

comunidades indígenas? Medidas que possam resguardar melhor e prevenir

a contaminação pela Covid desses povos.

É importante enfatizar que a gente vive nesse momento o pior cenário da

pandemia, uma tragédia nacional em que se alcançou um patamar de média

diária de morte de  mil. Estamos batendo todos os recordes de casos de morte no

país, e está agregado um colapso do sistema de saúde em todas as regiões. Então,

quem ficar doente e tiver um caso grave, tem uma chance enorme de não

conseguir acesso a leito de UTI. Os sistemas de UTI também estão colapsando

no sentido da garantia da oferta de medicamentos e suporte respiratório. Então o

momento atual é da tomada extrema de medidas e com relação a Covid está

bastante consolidado o que deve ser feito em todo o mundo, as estratégias

possíveis são um conjunto de medidas: restrição da circulação, então portanto o

isolamento social é o momento das comunidades e das pessoas indígenas ficarem

em casa ficarem na aldeia, se possível retomarem as barreiras sanitárias para

orientar as suas comunidades e evitar o trânsito de pessoas entre comunidades,

para as cidades, evitar a organização de eventos e atividades coletivas,

intensificar o uso de máscara em todo momento de encontro social necessário e

também a lavagem das mãos e álcool em gel. Qualquer pessoa que esteja com

sintoma gripal deve ser considerada caso suspeito, deve informar à equipe de

saúde e deve ficar mais isolada em relação aos seus familiares e outras pessoas

para evitar a circulação e o aumento da transmissão. Por outro lado, os povos

indígenas, particularmente em territórios indígenas, têm uma ferramenta a mais

que está sendo progressivamente disponível para o restante do país, que é a

vacina. Então a adesão à vacina é fundamental. A vacina contra a Covid, que

está disponível no momento, não evita totalmente a transmissão da doença,

adquirir a doença. Ela tem um impacto na hospitalização e na mortalidade que

já é fundamental. Então, a adesão ampla à vacina e a gente conseguindo as



coberturas vacinais maiores de  da primeira e segunda dose, a gente

consegue sim reduzir a transmissão da COVID e reduzir as hospitalizações e

mortes.

Eu faço um chamado aos povos indígenas para aderirem à vacinação, a

tomarem a primeira e a segunda dose, lembrando que particularmente a

Coronavac é fundamental a segunda dose. A primeira dose só não garante. Ao

mesmo tempo, as pessoas têm que lembrar que mesmo vacinadas elas podem

adquirir e transmitir a doença, portanto tem de continuar usando máscara,

fazer isolamento social e medidas de higiene. Lembrando: nessa situação do

colapso agora não é momento de correr riscos. Eu faço um chamamento também

para as organizações indígenas e parceiros ampliarem as campanhas de apoio à

alimentação, acesso à agua potável, e outros insumos necessários para as famílias

indígenas ficarem nesse isolamento social. Então esse é o conjunto de medidas

recomendadas no momento. Agradeço novamente ao convite do Caderno.

Entrevista concedida a Claudia Correia em //.
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