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Assunto: Atendimento emergencial aos povos indígenas para enfrentamento da COVID-19 
 
 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
 
 
 

Com  nossos  cordiais  cumprimentos,  nós  a  Bancada  Federal  do  Estado  de  Mato 

Grosso,  vimos  a  presença  de  Vossa  Excelência  manifestar  a  preocupação  com  os  povos 

indígenas de nosso estado e solicitar a atenção da Presidência da República no sentido da adoção 

de   medidas   para   reforçar   o   atendimento   emergencial   aos   povos   indígenas   para 

enfrentamento da COVID-19. 
 

2.                   Mato Grosso é o terceiro maior estado em extensão territorial do país, com 903 mil 

km².  Segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  Estatística  (IBGE)  (2010),  é  o 

sexto estado  em  população  indígena, perdendo  apenas  para  os  estados  do  Amazonas,  

Roraima, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul. 
 

3.                   Pesquisadores e organizações indigenistas  afirmam que a taxa de natalidade destes 

povos varia entre 2,5% ao ano, sendo assim, atualmente a estimativa desta população em Mato 

Grosso, é em torno de 46 mil indígenas, de 47 povos diferentes. 
 

4.                   No estado ainda existem pelo menos 9 povos sem contato, o que sugere ainda mais 

atenção e cautela no desenho das políticas públicas de proteção aos povos indígenas.   Dos 141 

municípios  de  Mato  Grosso,  62  deles  contam  com  a  presença  de  povos  indígenas  em sua 

jurisdição. 
 

5.               A  densa  diversidade  sócio  étnico  cultural  e  de  múltiplos  saberes  são  fatores  que 

privilegiam e enriquecem nosso estado. Portanto, Senhor Presidente, chamamos a atenção para 

esta realidade complexa e diversa, rica e problemática, que caracteriza, um pouco, o quadro que 

envolve aos povos indígenas e as demandas por políticas públicas de proteção em nosso estado, 

sobretudo em um contexto de pandemia da Covid-19, que afeta a todos os brasileiros em geral e, 

em específico os povos indígenas, carentes, historicamente de atenção do Estado. 
 

6.                  Conforme  dados  do  Boletim  Epidemiológico  da  Secretaria  Especial   de  Saúde 

Indígena (SESAI), relativa à COVID-19, com atualização em 23/05/2020, 17:00, são 760 casos 

confirmados, 228 suspeitos e 35 óbitos de indígenas pelo país.
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7.               Importante  destacar  que  nas  Casas  de  Apoio  à  Saúde  Indígena  (Casais),  que  são 

poucas,  não  há  nenhum  leito  de  UTI.  Só  existem  serviços  de  atendimento  básico  à  saúde 

e, portanto,  os  povos  indígenas  não  têm  ao  seu  alcance  serviços  de  assistência  de  média  e 

alta complexidade, o que é dado igualmente preocupante. 
 

8.                Por ser oportuno, considerada a realidades dos povos indígenas e o avanço de casos de 

Covid-19   sobre   os   povos   indígenas,   destacamos   um   importante   estudo1    que,   de   

forma qualificada,  apresenta  insumos  geográficos  e  estatísticos  para  subsidiar  ações  

emergenciais de enfrentamento à COVID-19 junto aos povos indígenas do Brasil. O estudo faz 

uma importante análise  sobre  a  distribuição  do  atendimento  à  saúde  entre  a  população  

residente  em  terras e agrupamentos indígenas. Por consequência, indica possíveis pontos de 

instalação emergencial de estruturas  de  saúde  para  desafogar  os  grandes   polos  e  garantir   

vagas  suficientes  para  o atendimento aos indígenas. 
 

9.                  Importante destacar que a população indígena em todo o Brasil, segundo as análises 

empreendidas, se desloca para 143 destinos diferentes para acesso aos serviços de saúde, dos 

quais  41  não  possuem  leitos  de  UTIs  disponíveis,  o  que  é muito  sensível.  Por tais  razões,  

é fundamental  admitir  uma  visão  estratégica  e,  portanto,  o  estudo  sinaliza  quais  territórios 

poderiam  ser  alvos  prioritários  de  investimentos  e  ações  emergenciais  que  possam  prestar o 

atendimento mais próximo à população indígena. 
 

10.                No caso  do Estado  de  Mato Grosso,  a  recomendação  é da  criação  e/ou  reforço 

no município de Água Boa/MT, além de ao menos outros 16 polos de atendimento emergencial e 

preventivo aos povos indígenas para enfrentamento da COVID-19. O reforço é importante para 

descentralização  de  serviços  do  Polo  Goiânia,  que  acolhe  a  população  indígena  de  vários 

municípios   localizados  a   mais   de   500   km   de   distância   da   cidade   (Querência,   848 

km; Campinápolis, 595,6 km; São Felix do Xingu, 1.546 km; Nova Nazaré, 518 km; São Félix do 

Araguaia, 805 km; Canarana, 709 km e Ribeirão Cascalheira, 763 km). Água Boa possui 25.721 

habitantes  e  tem  posição  central  em  relação  a  São  Félix  do  Araguaia,  Campinápolis,  Nova 

Nazaré e Ribeirão da Cascalheira, e, portanto, poderia ser nova referência para cerca de 45.778 

indígenas. 
 

11.              Em   harmonia   com   tais   aspectos,   ratificamos   nossa   compreensão   de   que   é 

fundamental  o  esforço  e  a  atenção  do  governo  federal  para  que  sejam  adotadas  medidas 

coordenadas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da COVID-19 nos 

territórios indígenas e, para tanto nos parece fundamental reforça ações na forma de um   Plano 

Emergencial   para   Enfrentamento   à   Covid-19   entre   os   povos   indígenas.   Esta   atenção 

específica e urgente, considerada a diversidade, especificidade e diversidade espacial e territorial 

e.  assim,  consubstancia  a  relevância  de  medidas  de  vigilância  sanitária,  epidemiológica  e 

de segurança   alimentar   específicas,   já   que,   ademais,   são   grupos   em   situação   de   

extrema vulnerabilidade  e,  portanto,  suscetíveis  a  alto  risco  em  um  contexto  de  emergência  

de  saúde pública decorrente da pandemia de coronavírus. 
 

 
1  Deslocamentos da população indígena para acesso aos serviços de saúde: insumos para ações emergenciais de enfrentamento à 
covid-19, de autoria de Marta Azevedo, Fernando Damasco e Marta Antunes.
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12.                   Diante dos dados explicitados, que requerem regionalização  e reforço do Governo Federal 

para atendimento aos povos indígenas (em acordo com sua a concentração territorial), e que sustentam a 

necessidade de maiores investimentos,  Senhor  Presidente, conclamamos  Vossa Excelência  a envidar  os 

esforços  para,  em  cooperação  com  o  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso,  reforçar  a  construção  

de hospitais  rápidos,  de  modo  a  assegurar  novas  UTIs  para  atendimento  dos  indígenas  alcançados  

pela COVID-19. 
 

13.                 Agradecemos  a  atenção  dispensada  por  Vossa  Excelência  e  reforçamos  a  importância 

da Presidência  da  República  na  contribuição  para  os  programas  de  prevenção  e  atendimento  

relativos ao novo coronavírus – Covid-19 entre os povos indígenas. 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS FÁVARO 

Senador - PSD/MT 
 
 
 

JAME CAMPOS 
Senador – DEM/MT 

WELLINGTON FAGUNDES 
Senador – PL/MT

 
 
 

CARLOS BEZERRA 
Deputado Federal – MDB/MT 

Dr. LEONARDO 
Deputado Federal – Solidariedade/MT

 
 
 

EMANUEL PINHEIRO NETO 
Deputado Federal – PTB/MT 

JOSÉ MEDEIROS 
Deputado Federal – PODE/MT

 
 
 

JUAREZ COSTA 
Deputado Federal – MDB/MT 

NELSON BARBUDO 
Deputado Federal – PSL/MT

 
 
 
 

 

Profª ROSA NEIDE 
Deputada Federal – PT/MT 


