
 
Colega Indigenista, 
 
A Indigenistas Associados - INA vem articulando continuamente para o aprimoramento na            
execução das políticas públicas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus entre os             
povos indígenas. Sua participação neste momento pode ajudar muito! 
 
O Brasil já apresenta 9.190 indígenas infectados por Covid-19, segundo boletim           
epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) de 9 de julho de 2020.              
Esse mesmo boletim registra 193 falecimentos de indígenas. É provável que esse número             
seja muito maior. Isso ocorre não somente pela baixa testagem, mas também pelo simples              
fato de que muitos pacientes não têm sua condição indígena e seu pertencimento étnico              
incluídos nos seus prontuários.  
 
Recentemente, o Ministério Público Federal do Estado do Amazonas - MPF/AM fez a             
Recomendação Legal nº 07/2020 ao Ministério da Saúde - MS para que este inclua em               
seus sistemas de informação e-SUS Notifica (e-SUS-VE) e SINAN (Sistema de Informação            
de Agravos de Notificação), notadamente no módulo SIVEP-Gripes, a obrigatoriedade do           
preenchimento do campo raça/cor e a inclusão obrigatória do campo “etnia”, de modo que              
as instituições que integram o SUS possam efetivamente realizar a caracterização quando            
dos adoecimentos que acometem os indígenas. 
 
Esta obrigatoriedade do preenchimento do campo raça/cor, bem como a inclusão do campo             
“etnia” é de extrema importância para que possamos dimensionar de fato como os povos              
indígenas estão sendo afetados pela pandemia de coronavírus. Ter essas informações nos            
banco de dados oficiais auxiliam o planejamento da política pública de saúde e a tomada de                
decisões da União, Estados e Municípios, decisões estas vitais para que possam salvar             
vidas. 
 
A Indigenistas Associados já encaminhou ofício sobre o tema para a 6a Câmara de              
Coordenação e Revisão do MPF, para ao MPF-Mato Grosso, e para a Secretaria de              
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no dia 9 de julho de 2020. 
 
COMO VOCÊ PODE CONTRIBUIR NESTA MOBILIZAÇÃO? 
 
Portanto, caro colega indigenista, é muito importante a mobilização com as associações            
indígenas, indigenistas, de caráter científico e de saúde, para que de fato essa             
Recomendação do MPF/AM, e outras que possam surgir no mesmo tema, seja cumprida             
pelo Ministério da Saúde. Contribua para nossa mobilização contactando as associações           
indígenas e indigenistas de sua região para que elas possam oficiar o MS pressionando o               
cumprimento da Recomendação! Segue aqui o modelo. 
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https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/07/modelo-de-oficio.docx

