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Resumo 16 

Objetivo: Estimar as taxas de incidência, mortalidade e letalidade da COVID-19 entre povos 17 
indígenas da Amazônia Brasileira. Além disso, analisar como ameaças externas podem contribuir 18 
para a disseminação da doença em Terras Indígenas (TI). 19 

Métodos: A Amazônia brasileira abriga quase meio milhão de indígenas, representando mais de 170 20 
grupos étnicos. Pioneira na liderança da vigilância indígena de base comunitária (VIBC) no Brasil, a 21 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) passou a monitorar os 22 
casos de COVID-19 em indígenas em março de 2020. O Ministério da Saúde (MS) do Brasil foi a 23 
principal fonte de dados sobre casos e óbitos de não indígenas; Para contrastar a contagem do 24 
governo, usamos as informações coletadas pelo VIBC cobrindo 25 Distritos Sanitários Especiais 25 
Indígenas (DSEI) na Amazônia brasileira. As taxas de incidência e mortalidade da COVID-19 foram 26 
calculadas a partir do número total de casos novos e óbitos acumulados entre a 9ª e 40ª semana 27 
epidemiológica. Estudamos (a) a disponibilidade de serviços de saúde para atender os povos 28 
indígenas; (b) mineração ilegal, grilagem de terras e desmatamento para realizar uma análise 29 
geoespacial e avaliar como as ameaças externas afetam a incidência e as taxas de mortalidade 30 
indígena. Usamos o Modelo Linear Generalizado (MLG) com regressão de Poisson para apresentar 31 
os resultados. 32 
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Resultados: O MS registrou 22.127 casos e 330 mortes, enquanto a pesquisa da COIAB registrou 33 
25.356 casos confirmados e 670 mortes, indicando uma subnotificação de 14% e 103%, 34 
respectivamente. Da mesma forma, as taxas de incidência e mortalidade foram 136% e 110% 35 
maiores, respectivamente, entre indígenas quando comparadas com a média nacional. Em termos de 36 
mortalidade, os DSEIs mais críticos foram Alto Rio Solimões, Cuiabá, Xavante, Vilhena e Kaiapó do 37 
Pará. O modelo MLG revela uma correlação direta entre desmatamento, grilagem e mineração, e a 38 
incidência de casos entre indígenas. 39 

Conclusão: Através desta investigação foi possível verificar que não apenas as taxas de incidência e 40 
mortalidade por COVID-19 entre os povos indígenas são superiores às observadas na população em 41 
geral, mas também que os dados apresentados pelo governo federal são subnotificados. Além disso, 42 
ficou evidente que a presença de atividades econômicas ilegais aumentou o risco de disseminação da 43 
COVID-19 nas TIs. 44 

1 Introdução 45 

O avanço do novo coronavírus, que já ceifou mais de 1 milhão de vidas no mundo, atingiu de frente 46 
as populações indígenas da Amazônia brasileira. Os povos indígenas sofrem um impacto 47 
desproporcional da pandemia do coronavírus como resultado do processo de colonização que os 48 
empurrou para uma situação vulnerável (Wolfe 2006). A história dos povos indígenas no Brasil, 49 
independentemente da etnia, é marcada por uma série de epidemias causadas por doenças exógenas, 50 
as quais deixaram um rastro de morte, desde o início da colonização até os dias atuais (Charlier and 51 
Varison 2020). Este processo resulta de uma história profunda e cruel de subjugação e 52 
marginalização dos povos indígenas, contra a qual eles lutam ativamente desde o princípio (Santos et 53 
al. 2020; Anderson et al. 2016). Isso é particularmente preocupante ao se considerar os mais de 100 54 
grupos indígenas livres e autônomos recentemente contatados ou vivendo em isolamento voluntário 55 
(FUNAI 2020), considerando as dificuldades de oferecer a eles serviços de saúde adequados e 56 
oportunos. 57 

O sistema nacional de saúde indígena, coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena 58 
(SESAI) do Ministério da Saúde do Brasil, tem demonstrado não oferecer a infraestrutura necessária 59 
para prevenir e tratar nem mesmo doenças comuns. Crianças e mulheres indígenas apresentam 60 
maiores índices de desnutrição e anemia, entre outras morbidades (Hernandez and Kim 2020), 61 
quando comparadas à população brasileira em geral (Coimbra et al. 2013; Garnelo et al. 2020), como 62 
resultado direto das desigualdades expressas pela disparidade na saúde (Braveman 2014; Anderson et 63 
al. 2016). 64 

Além desses problemas crônicos, os reportes do governo são claramente subnotificados. Com base 65 
nas diretrizes traçadas pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o governo 66 
federal garante a assistência à saúde apenas na atenção primária e restringe o tratamento aos povos 67 
que vivem em Terras Indígenas (TIs) oficialmente reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio 68 
(FUNAI). Portanto, o número de casos indígenas de coronavírus não incluiu o registro de povos 69 
indígenas infectados que vivem em cidades, nem aqueles que vêm a falecer em seus territórios sem 70 
receber assistência médica. Além disso, questões de racismo sistêmico são persistentes, já que sua 71 
identidade às vezes é negada, pois alguns foram registrados como pardos1 em vez de indígenas. 72 

                                                
1 Pardo é uma definição de cor e raça utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e denota uma 
origem mestiça (Telles and Paschel 2014). 
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Nos casos de coronavírus em que há complicações clínicas, é necessária uma estrutura assistencial 73 
mais complexa, incluindo o uso de medicamentos que não estão disponíveis nas unidades básicas de 74 
saúde, como o fornecimento de oxigenoterapia por meio de respiradores artificiais ou internação em 75 
leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Portanto, os povos indígenas devem ser considerados 76 
um grupo de alto risco para COVID-19 e devem receber a atenção extra apropriada e cuidados 77 
especiais (Azevedo et al. 2020; United Nations 2020). Infelizmente, o governo federal não está 78 
cumprindo seu papel de garantir de forma efetiva a atenção integral à saúde dessa população. 79 

O cenário atual entre os povos indígenas no Brasil é grave e preocupante. A taxa de mortalidade 80 
registrada entre os indígenas da Amazônia hoje é um indicativo de uma situação que pode ser 81 
catastrófica se uma estratégia urgente e adequada para o tratamento dessas comunidades não for 82 
implementada nessas regiões. Portanto, as organizações indígenas, em particular a Coordenação das 83 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), estabeleceram um Plano de Ação 84 
Emergencial que possui várias frentes, incluindo aquela responsável pelo monitoramento dos casos 85 
de coronavírus em indígenas na Amazônia brasileira, que posteriormente influenciaria outras 86 
organizações indígenas no Brasil e na bacia amazônica (APIB 2020). Nesse sentido, a vigilância 87 
indígena de base comunitária (VIBC) foi estabelecida para acompanhar os casos indígenas e 88 
contrastar a contagem do governo, combatendo a classificação incorreta dos povos indígenas a partir 89 
de um conjunto de dados, com o objetivo de ter informações substanciais para orientar as políticas de 90 
saúde que atendam às suas necessidades particulares. Várias organizações indígenas e indigenistas 91 
dedicam-se a dar suporte ao trabalho da VIBC desde março de 2020. 92 

Levando em consideração os fatores acima mencionados os quais elucidam o contexto em que ocorre 93 
a subnotificação do governo federal, além das disparidades e desigualdades existentes na saúde 94 
(Braveman 2014), este artigo tem como objetivo estimar as taxas de incidência e mortalidade, bem 95 
como a letalidade da COVID-19 entre os povos indígenas da Amazônia brasileira. Além disso, 96 
pretendemos analisar como ameaças externas que ocorrem em territórios tradicionais podem 97 
contribuir para a disseminação da doença em Terras Indígenas, ameaçando vidas e conhecimentos 98 
ancestrais. 99 

2 Método 100 

2.1 O contexto indígena na Amazônia brasileira 101 

A Amazônia brasileira abriga quase meio milhão de indígenas que, quando traduzidos em grupos 102 
étnicos, representam uma das regiões mais sociodiversas do mundo, com mais de 170 nações 103 
diferentes (Lima et al. 2020; Carneiro Filho and de Souza 2009), além daquelas que vivem em 104 
isolamento voluntário, o que representa a região com o maior número de comunidades indígenas que 105 
optaram por viver de forma livre e autônoma no mundo (Ricardo and Gongora 2019). Cada povo 106 
indígena tem uma relação própria com seus territórios (Little 2002), que representam 98% da área 107 
total das TIs no Brasil (Crisostomo et al. 2015).  108 

Essa grande diversidade sociocultural é representada pela COIAB e sua robusta estrutura 109 
organizacional. Concebida em 1989, a COIAB é, em última análise, a organização de referência para 110 
os povos indígenas da Amazônia brasileira, por representar suas associações de base localizadas nas 111 
64 regiões da COIAB compreendidas pelos estados da Amazônia Legal. Além disso, o modelo de 112 
tomada de decisão da COIAB é apoiado por nove organizações indígenas estaduais, cada uma 113 
representando seu respectivo estado na região. Sua longa e histórica participação no debate e na 114 
construção de políticas públicas, incluindo em saúde pública, abriu o caminho que conduziria os 115 
esforços de combate às disparidades de saúde vivenciadas pelos grupos indígenas (APIB 2020). 116 
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Pioneira na liderança do VIBC no Brasil, na segunda quinzena de março, a COIAB passou a 117 
monitorar os casos indígenas de coronavírus. Esse trabalho faz parte do Plano de Ação Emergencial 118 
da COIAB, que visa prevenir a disseminação dessa doença nas comunidades indígenas e orientar 119 
políticas públicas de saúde para atender as áreas e povos que mais necessitam de ajuda, em um 120 
esforço coletivo para evitar a perda de mais vidas indígenas. Este documento é uma importante 121 
ferramenta de mobilização e planejamento para articular as ações da COIAB e seus parceiros. Foi 122 
redigido ao longo dos seguintes eixos: comunicação, incidência política, gestão de ações urgentes de 123 
assistência e atenção básica à saúde, soberania alimentar e medicina indígena (COIAB 2020).  124 

Além disso, havia a necessidade urgente de confrontar as informações que foram registradas pelos 125 
órgãos governamentais, devido a sua visão colonialista sobre quem se constitui um indígena. Um ato 126 
administrativo do Ministério da Saúde do Brasil define que somente os indígenas que residem em 127 
seus territórios tradicionais têm acesso a assistência médica integral que respeite suas 128 
particularidades etnoculturais (Garnelo et al. 2020). Essa norma cria um precedente ao impedir os 129 
povos indígenas que vivem em áreas urbanas de receber tratamento de acordo com suas 130 
particularidades culturais. 131 

Diante desse desafio, a COIAB e sua rede estabeleceram um grupo dedicado a lidar com os 132 
problemas do coronavírus. Desde então, são organizadas as informações levantadas pelos vinte e 133 
cinco Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) localizados na região da Amazônia Legal, 134 
compreendendo os nove estados da Amazônia onde a COIAB atua diretamente por meio de suas 135 
organizações associadas. Os DSEIs são unidades operacionais cujo alcance é definido não apenas por 136 
considerações técnicas e geográficas, mas também por relações políticas, culturais e pela distribuição 137 
da população indígena (Azevedo et al. 2020). Todas as TIs oficialmente reconhecidas pelo governo 138 
são atendidas por um DSEI de referência; portanto, esta é a área de análise deste estudo (Figura 1). 139 
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140 
Figura 1. Mapa de cobertura dos vinte e cinco Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) da Amazônia. 141 
Fonte: SESAI, Ministério da Saúde do Brasil. 142 

2.2 Fontes de dados  143 

2.2.1 Casos e mortes de COVID-19 144 

O Ministério da Saúde do Brasil foi a principal fonte de dados sobre casos confirmados e óbitos não 145 
indígenas, e nós dividimos a análise entre toda a população brasileira e os nove estados da Amazônia 146 
Legal2. Utilizamos os dados divulgados pela SESAI sobre os casos indígenas e, para comparar com a 147 
contagem compilada pelo governo federal, usamos as informações incansavelmente coletadas pela 148 
COIAB e suas lideranças indígenas, profissionais de saúde indígenas e organizações parceiras na 149 
Amazônia brasileira.  150 

A gestão da saúde dos povos indígenas no Brasil é de responsabilidade da SESAI. Suas ações são 151 
desenvolvidas por meio do Subsistema de Saúde Indígena (SASI), no âmbito do Sistema Único de 152 
Saúde (SUS), e são realizadas pelos DSEI que estão distribuídos em todo o território nacional 153 
(Azevedo et al. 2020). No âmbito do Ministério da Saúde, a SESAI utiliza o mesmo formulário 154 
padrão para registrar todos os casos suspeitos de coronavírus. Embora este formulário solicite 155 
informações raciais, ele não inclui uma opção para informar etnia ou Terra Indígena de origem. Ao 156 
contrário do governo federal, a SESAI divulga apenas o número total de casos de coronavírus entre 157 
indígenas, sem mencionar detalhes sobre idade, sexo ou origem. Os boletins epidemiológicos 158 
atualizados diariamente são divididos por DSEIs. 159 

                                                
2 Mais informações: https://covid.saude.gov.br/ 

Legenda 
Capitais 

Estados 

Distritos Sanitários – DSEI 

Amazônia Legal 

Escala 1:15.000.000 

Código 
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A falta de detalhes impossibilita o planejamento de ações viáveis e oportunas para enfrentar a 160 
propagação do coronavírus entre os povos indígenas que vivem na Amazônia. Assim, a COIAB 161 
mantém uma força-tarefa para qualificar as informações divulgadas pela SESAI e reforçar a 162 
necessidade de ampliar o espectro de atendimento com a inclusão de indígenas que vivem em 163 
contexto urbano. Juntos, eles registram todos os casos de coronavírus entre povos indígenas não 164 
relatados pelo governo, independentemente de onde o paciente more. Por meio dessa articulação, o 165 
sistema de vigilância indígena foi constituído para combater a pandemia, dada a importância do 166 
rastreamento dos casos para o controle da disseminação da doença. Relatórios são enviados pelas 167 
organizações indígenas e indigenistas para um ponto focal da COIAB, diariamente. De maneira 168 
complementar, líderes indígenas e organizações locais informaram esporadicamente a COIAB 169 
diretamente sobre casos confirmados ou fatalidades.  170 

Para garantir que não haverá dupla contagem, a COIAB realiza uma verificação interna, comparando 171 
os dados dos boletins emitidos pela SESAI com as informações repassadas pelas lideranças e 172 
organizações indígenas. As redes sociais foram o principal meio de comunicação utilizado por eles 173 
para a troca de informações sobre casos e óbitos. Adicionalmente, a COIAB acompanha os boletins 174 
de seus parceiros para completar o quadro, como é o caso dos estados do Acre e do Amapá onde as 175 
organizações indigenistas foram fundamentais para o fornecimento de informações. Além disso, há 176 
também um grupo indígena ativo que supervisiona a situação e valida esses resultados.  177 

O cadastro da COIAB é feito com base na localização - região da COIAB, estado, DSEI e município, 178 
quando disponível -, situação do paciente (suspeito, caso confirmado, óbito) e etnia, quando possível. 179 
Posteriormente, a COIAB elaborou um boletim detalhado para relatar a situação da pandemia entre 180 
os povos indígenas da Amazônia. Em setembro, foi lançado um aplicativo denominado Alerta 181 
Indígena Covid-19 para dar suporte ao trabalho de coleta de dados realizado até então3.  182 

Considerando os aspectos éticos da realização de pesquisas com seres humanos, as informações 183 
utilizadas neste artigo são provenientes de fontes abertas quando se trata de não indígenas. Com 184 
relação aos dados da população indígena, utilizamos as fontes abertas do governo federal e o cadastro 185 
da COIAB, o qual é divulgado através de boletins em suas redes sociais. A COIAB foi proponente 186 
deste artigo, e é representada por duas lideranças indígenas (VP, MN) e uma indigenista (MC) como 187 
coautores.  188 

2.2.2 Variáveis Ambientais  189 

Com o objetivo de analisar como as variáveis externas afetam as taxas de incidência, mortalidade e 190 
letalidade indígena, levamos em consideração a invasão territorial (Laudares 2020) e a 191 
disponibilidade de serviços de saúde para atendimento dos povos indígenas em suas aldeias 192 
(Azevedo et al. 2020).  193 

Em termos de infraestrutura de saúde, consideramos o total de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 194 
administradas pela SESAI4 por população indígena, de acordo com cada DSEI. Além disso, medimos 195 
a distância desde o centro geográfico das TIs até o município mais próximo que possua um hospital 196 
com leitos de UTI, conforme relatório do Ministério da Saúde5.  197 

                                                
3 Para obter mais informações sobre o aplicativo “Alerta Indígena Covid-19”: https://coiab.org.br/covid  
4 A SESAI administra três modalidades de unidades de saúde: i) postos básicos de saúde, ii) os chamados Polos-Base 
(PB) e iii) Casas de Saúde Indígena (CASAI). 
5 Para mais informações: http://cnes.datasus.gov.br/ 
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Adicionalmente, avaliamos um conjunto de três atividades ilegais detectadas dentro das TIs, 198 
delineando (a) a existência de mineração ilegal, identificadas e mapeadas pela Rede Amazônica de 199 
Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG)6, (b) a área total de propriedades rurais 200 
cadastradas ilegalmente no Cadastro Ambiental Rural (CAR)7 como indicador de grilagem; e (c) a 201 
proporção de áreas desmatadas8 nas Terras Indígenas e em uma zona de amortecimento de 10 202 
quilômetros no entorno de cada TI, acumulada até 2019. A fonte de dados de desmatamento foi o 203 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o projeto PRODES, os quais monitoram o corte 204 
raso de florestas na Amazônia Legal. 205 

2.3 Análise de dados 206 

2.3.1 Análise epidemiológica descritiva de taxas de incidência, mortalidade e letalidade 207 

A taxa de incidência do coronavírus foi calculada a partir do número total de casos novos 208 
acumulados entre a 9ª e a 40ª semanas epidemiológicas como numerador. Da mesma forma, a taxa de 209 
mortalidade por coronavírus foi calculada a partir do número total de óbitos acumulado nas semanas 210 
epidemiológicas citadas (9ª a 40ª (23 de fevereiro a 03 de outubro de 2020)) como numerador. O 211 
denominador das taxas de incidência e mortalidade foi a população brasileira total em risco durante o 212 
ano civil de 2019, multiplicado por 100.000. Por fim, a letalidade é expressa em porcentagem e 213 
relaciona o número total de óbitos com o total de casos confirmados. 214 

Para este estudo, a população brasileira e a população da região da Amazônia Legal são as fornecidas 215 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2019. A população indígena é uma estimativa que 216 
utilizou uma interpolação geométrica e extrapolação para o mesmo ano. A equação utilizada para 217 
calcular o crescimento desta população é a seguinte: 218 

𝑷𝒇 = 𝑷𝟎 ∗ 𝟏+∝ ^𝒏 219 

Pf é a população final que inclui a população indígena inicial, P0, para cada estado da região da 220 
Amazônia Legal, multiplicada por α (alfa), que é a taxa de crescimento da população indígena de 221 
2000 e 2010 (IBGE 2012), à potência n, representando o número de anos desde a população inicial 222 
até 2019, para igualar a população estimada para o Brasil e para a Amazônia Legal. 223 

2.3.2 Análise geoespacial  224 
O primeiro passo da análise geoespacial foi usar uma matriz de correlação para determinar a conexão 225 
entre as variáveis ambientais e o risco de uma pessoa indígena se infectar ou morrer por COVID-19. 226 
Cada variável foi testada individualmente e aquelas com correlação superior a 0,2 foram selecionadas 227 
para análise posterior (Tabela 1). A única exceção para a avaliação de correlação foi a mineração 228 
ilegal, pois esta foi representada como uma variável binária. 229 

                                                
6 RAISG é um consórcio de organizações da sociedade civil dos países amazônicos que produz e divulga dados 
estatísticos e informações socioambientais geoespaciais. 
7 CAR é uma sigla que significa Cadastro Ambiental Rural, um registro obrigatório para qualquer propriedade rural ser 
reconhecida pelo governo federal.  
8 Para o cálculo do desmatamento, consideramos a área total de cada Terra Indígena e excluímos rios, lagos e outros tipos 
de características da paisagem que não correspondiam à vegetação natural.  
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Tabela 1. De acordo com a matriz de correlação, a taxa de incidência tem correlação direta com UBS, CAR e mineração 230 
ilegal; as variáveis que apresentaram correlação direta com a taxa de mortalidade foram UBS e desmatamento 231 
acumulado.  232 

 Distância da 
UTI 

Unidades 
Básicas de 

Saúde (UBS) 

Grilagem de 
terras (CAR) 

Desmatamento 
acumulado 

Taxa de 
incidência -0,15 0,56 0,23 0,07 

Taxa de 
mortalidade -0,04 0,33 0,07 0,41 

Fontes: Ministério da Saúde do Brasil, Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas (RAISG); 233 
INPE; CAR / Serviço Florestal Brasileiro. 234 

 235 

Em seguida, utilizamos o MLG (Modelo Linear Generalizado) com distribuição de Poisson para 236 
selecionar as variáveis que, em conjunto, melhor predizem as taxas de incidência e mortalidade. Para 237 
obter coeficientes estimados comparáveis, todas as variáveis de entrada foram convertidas para uma 238 
escala de 0 – 1. Os modelos foram executados desde o mais simples (modelo nulo) ao mais complexo 239 
(todas as variáveis incluídas). As variáveis foram adicionadas em turnos a cada modelo, seguindo 240 
uma ordem decrescente com base no coeficiente de correlação. Avaliamos os modelos em pares 241 
usando a Análise de Variância (ANOVA) para testar se a inclusão de como uma variável melhorava a 242 
previsão de casos e fatalidades indígenas. Posteriormente, para comparar os modelos, utilizamos o 243 
índice AIC (critério de informação de Akaike) com o pacote R rcompanion. O AIC determina os 244 
melhores modelos priorizando a aderência (quão bem o modelo reproduz os dados) e simplicidade (o 245 
menor número de variáveis). Por fim, selecionamos os melhores modelos com base no menor valor 246 
de AIC, que são os seguintes: 247 

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅ê𝒏𝒄𝒊𝒂~	𝑼𝑩𝑺_𝒑𝒐𝒑 + 𝑪𝑨𝑹 +𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂çã𝒐, 𝒇𝒂𝒎í𝒍𝒊𝒂 = "poisson" 248 

𝑴𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆~	𝑫𝒆𝒔𝒎𝒂𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝑼𝑩𝑺_𝒑𝒐𝒑, 𝒇𝒂𝒎í𝒍𝒊𝒂 = "poisson" 249 

Incidência e Mortalidade são o número de casos e mortes dividido pela população, multiplicado por 250 
100.000, respectivamente; BHU_pop é o número de Unidades Básicas de Saúde normalizado pela 251 
população para cada DSEI nas aldeias; CAR é a área de terras griladas em hectares; Mineração 252 
representa a área de mineração ilegal encontrada nos DSEIs; Desmatamento representa a proporção 253 
das taxas de desmatamento acumuladas até 2019, dentro das TIs e em uma zona de amortecimento de 254 
10 quilômetros do seu entorno. Diferentes variáveis foram selecionadas para cada modelo, pois as 255 
correlações com incidência e mortalidade diferiram, e sua combinação é um resultado da seleção 256 
estatística que prioriza a aderência. 257 

2.3.3 Índice de vulnerabilidade 258 
O índice de vulnerabilidade foi concebido para este estudo para analisar as variáveis escolhidas, 259 
considerando os modelos selecionados acima mencionados, em dois mapas: (a) índice de incidência 260 
indicando o risco de contaminação, que combina acesso a serviços de saúde e exposição à doença 261 
(representado pela mineração ilegal e grilagem) e (b) índice de mortalidade indicando risco de morte 262 
entre a população indígena, que combina acesso à infraestrutura de saúde e variáveis de 263 
desmatamento. Para cada mapa, um índice por DSEI foi calculado com base no peso correspondente 264 
de cada variável derivado dos coeficientes estimados no MLG. Os índices foram obtidos a partir da 265 
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soma ponderada das variáveis de entrada, de acordo com as seguintes equações, e posteriormente 266 
escalonados de 0 a 1. 267 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒂) = 	 𝑼𝑩𝑺 ∗ 	𝟑, 𝟏𝟔 + 𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂çã𝒐 ∗ 𝟏, 𝟐𝟎 + (𝑪𝑨𝑹 ∗ 𝟏, 𝟑𝟗)  268 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆(𝒃) = 	 𝑼𝑩𝑺 ∗ 	𝟐, 𝟎𝟓 + 𝑫𝒆𝒔𝒎𝒂𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 ∗ 𝟐, 𝟒𝟖  269 

3 Resultados 270 

3.1 Taxa de Incidência, Mortalidade e Letalidade 271 

A pandemia causada pelo coronavírus evidencia as diferenças da sociedade brasileira. Desde que a 272 
doença fez sua primeira vítima em março de 2020, o número total de casos e mortes disparou. Desde 273 
então, a SESAI registrou 22.127 casos, e o levantamento da COIAB registrou 3.229 casos adicionais, 274 
totalizando 25.356 casos confirmados, indicando uma notória subnotificação de 14%, como 275 
consequência do protocolo oficial que exclui indígenas residentes em cidades, áreas de retomada, ou 276 
territórios afetados por conflitos. A subnotificação do número de mortes é muito mais alarmante. A 277 
SESAI registrou 330, o que representa menos da metade de todos os 670 óbitos registrados pela 278 
COIAB até 1º de outubro de 2020. Em relação às taxas de incidência, mortalidade e letalidade, a 279 
proporção da população indígena afetada pelo novo vírus é maior do que os demais grupos em todos 280 
os aspectos (Tabela 2). 281 

Tabela 2. Número de novos casos confirmados e taxa de incidência de casos por 100.000 habitantes; e o número de 282 
mortes e taxa de mortalidade por 100.000 habitantes entre a população indígena da Amazônia (COIAB e SESAI), 283 
contrastando com os casos e mortes em população não indígena nos estados da Amazônia Legal e no Brasil em 1º de 284 
outubro de 2020. 285 

  
Nº de casos Nº de mortes 

Taxa de 
incidência por 

100.000 

Taxa de 
mortalidade por 

100.000 

Taxa de 
letalidade 

COIAB  25.356 670 5.524 146,0 3,0% 

SESAI 22.127 330 4.821 71,9 2,4% 
Amazônia 
Legal  941.425 22.379 3.247 77,2 1,5% 

Brasil  4.906.833 145.987 2.335 69,5 2,6% 
Fontes: COIAB, SESAI e Ministério da Saúde do Brasil. 286 

Ressalta-se de antemão que os números totais apresentados nos gráficos são significativamente 287 
diferentes, considerando os casos novos por semana epidemiológica (Figura 2). Entretanto, os 288 
resultados indicam uma dinâmica de contaminação distinta para os povos indígenas quando 289 
comparados aos demais grupos. Em relação ao total de casos no Brasil, é possível traçar a trajetória 290 
de disseminação da doença ao longo do tempo, que já atingiu quase cinco milhões de casos até 1º de 291 
outubro (Figura 2A). A situação da Amazônia Legal segue um caminho semelhante ao do Brasil, 292 
caracterizada por uma curva inicial mais acentuada (Figura 2B). Em contraste, os novos casos 293 
indígenas são diferenciados por sua flutuação particular (Figura 2C e 2D). Embora a Amazônia Legal 294 
seja a mesma região onde vive a população indígena representada neste estudo, as tendências 295 
apresentadas diferem drasticamente em ambas. 296 

 297 
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Figura 2 Novos casos confirmados da 9ª à 40ª semana epidemiológica de 2020, para (A) Brasil; (B) Amazônia Legal; (C) 298 
casos de povos indígenas de acordo com a COIAB; e, (D) casos de povos indígenas de acordo com a SESAI. Fontes: 299 
COIAB, SESAI e Ministério da Saúde do Brasil. 300 
Assim como o relatório semanal de novos casos, os dados apresentados para mortes evidenciam as 301 
especificidades da condição dos povos indígenas (Figura 3). Os casos no Brasil refletem suas mortes 302 
(Figura 3A). Os dados demonstram que após o pico da curva na 22ª semana epidemiológica, o 303 
número de mortes por semana manteve-se estável, seguido por uma queda nas últimas semanas 304 
examinadas. A Amazônia Legal apresenta características semelhantes às observadas no Brasil como 305 
um todo (Figura 3B). Por outro lado, os gráficos de mortes indígenas exibem uma oscilação no 306 
número de mortes por semana, similar aos números de casos confirmados, à medida que o vírus se 307 
dissemina pelas comunidades (Figura 3C, 3D). Percebe-se que, nas primeiras semanas, a contagem 308 
da COIAB contabilizava um número maior de mortes por coronavírus em comparação com os 309 
relatórios da SESAI, o que indica uma subnotificação expressiva.   310 
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Figura 3. Novas mortes da 9ª à 40ª semana epidemiológica de 2020, para (A) Brasil; (B) Amazônia Legal; (C) mortes de 311 
povos indígenas de acordo com a COIAB; e, (D) mortes de povos indígenas de acordo com a SESAI. Fontes: COIAB, 312 
SESAI e Ministério da Saúde do Brasil. 313 
De acordo com o relatório da COIAB, na 40ª semana epidemiológica a taxa de incidência da 314 
COVID-19 por 100.000 habitantes entre a população indígena era 136% maior que a do Brasil 315 
(Figura 4A, Figura 5A). Da mesma forma, essa mesma métrica era 70% maior para os povos 316 
indígenas do que para a região da Amazônia Legal (Figura 4A). Os dados da SESAI seguem o 317 
mesmo padrão; de acordo com seu banco de dados, a taxa de incidência em comunidades indígenas é 318 
106% maior que a brasileira e 48% maior que a observada na Amazônia Legal. 319 

A taxa de mortalidade indígena por 100.000 habitantes, segundo os dados da COIAB, revela uma 320 
situação comparável à apresentada anteriormente: é 110% superior à média brasileira e supera a taxa 321 
de mortalidade da Amazônia Legal em 89% (Figura 4B, Figura 5B). No entanto, o registro da SESAI 322 
traz uma narrativa diferente que pode refletir a subnotificação das mortes entre as comunidades 323 
indígenas (Figura 3C, 3D). Segundo eles, a taxa de mortalidade entre os povos indígenas é inferior à 324 
da Amazônia Legal e apenas 3,5% superior à do Brasil. A letalidade também indica uma grave 325 
subnotificação, pois os valores da SESAI são 51% menores que os números da COIAB (Figura 4C).  326 
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(C) 

 

Figura 4. (A) Taxa de incidência por 100.000 habitantes para o Brasil, Amazônia Legal, COIAB e SESAI; (B) Taxa de 327 
mortalidade por 100.000 habitantes para o Brasil, Amazônia Legal, COIAB e SESAI; (C) Letalidade para o Brasil, 328 
Amazônia Legal, COIAB e SESAI, calculada para a 40ª semana epidemiológica de 2020. Fontes: COIAB, SESAI e 329 
Ministério da Saúde do Brasil. 330 
Os mapas a seguir possibilitam um melhor entendimento da dispersão do coronavírus, apresentada 331 
anteriormente nos gráficos acima (Figura 2C; Figura 3C). Cada área respondeu de forma diferente à 332 
doença (Figura 5), algumas foram severamente impactadas pela perda de muitos anciões, como o 333 
caso do DSEI Xavante, localizado no Sudeste do estado de Mato Grosso (Figura 5B), o que reforça 334 
os achados de estudos anteriores (Azevedo et al. 2020). Outro DSEI que apresentou alto índice de 335 
incidência e mortalidade foi o vizinho Cuiabá (Figura 5A). Um DSEI que se destaca na tendência 336 
observada em sua região, especialmente em relação à taxa de mortalidade, é o Alto Rio Solimões. 337 
Localizado no Noroeste do estado do Amazonas, este possui vinte e sete grupos étnicos, a quarta 338 
maior taxa de incidência e é o primeiro na taxa de mortalidade, chegando a este nível no primeiro 339 
período de contágio devido ao contato de um profissional de saúde infectado com as comunidades 340 
locais (Codeço et al. 2020). 341 
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(B) 

 

Figura 5. Cada mapa mostra a situação da (A) Taxa de incidência; e (B) Taxa de mortalidade da população indígena na 342 
Amazônia, distribuída por DSEI, em 1º de outubro. Fonte: COIAB.  343 

3.2 Índice de Vulnerabilidade 344 

De acordo com os resultados obtidos pelos testes do MLG, nós calculamos o peso da soma das 345 
variáveis por DSEI, pela vulnerabilidade à infecção e óbito (Tabela 3). Os índices mencionados 346 
serviram de base para estruturar os mapas de vulnerabilidade (Figura 6), cujo indicador varia de 1 - 347 
altamente ameaçados - a 0 - menor risco. 348 

Tabela 3. Índices por DSEI, de acordo com a soma das variáveis testadas. 349 

Código DSEI Índice de vulnerabilidade 
Incidência 0-1 

Índice de 
vulnerabilidade 
Mortalidade 0-1 

3 ALTAMIRA 0,831 0,61 
4 ALTO RIO JURUÁ 0,131 0,173 

Taxa por 100.000 hab 

Capitais 

Terras Indígenas 

Distritos Sanitários - DSEI 

Amazônia Legal 

Taxa de 
Mortalidade 

Código Casos por 100.000 hab 

Escala 1:16.000.00 
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6 ALTO RIO NEGRO 0,336 0,117 
5 ALTO RIO PURUS 0,182 0,117 
7 ALTO RIO SOLIMÕES 0,198 0,251 
2 AMAPÁ E NORTE DO PARÁ� 0,284 0,045 
8 ARAGUAIA 0,273 0,52 
26 CUIABÁ� 0,455 0,928 
18 GUAMA - TOCANTINS 0,789 0,466 
34 KAIAPÓ DO MATO GROSSO 0,34 0,333 
13 KAIAPÓ DO PARÁ 0,525 0,441 
15 LESTE DE RORAIMA 0,546 0,439 
17 MANAUS 0,08 0,128 
19 MARANHÃO 0,202 0,692 
21 MÉDIO RIO PURUS 0,225 0,206 

28 MÉDIO RIO SOLIMÕES E 
AFLUENTES 0,21 0,142 

22 PARINTINS 0,093 0,126 
24 PORTO VELHO 0,475 0,458 
27 RIO TAPAJÓS 0,582 0,303 
29 TOCANTINS 0,22 0,5 
12 VALE DO JAVARI 0,252 0,27 
30 VILHENA 1 1 
31 XAVANTE 0,178 0,588 
32 XINGU 0,23 0,463 
33 YANOMAMI 0,425 0,193 

Fontes: Ministério da Saúde do Brasil, Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas (RAISG); 350 
INPE; CAR / Serviço Florestal Brasileiro.351 
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(B) 

 

Figura 6. DSEIs que requerem maior atenção pelo risco de populações indígenas serem infectadas ou morrerem pela 352 
COVID-19 devido a fatores externos. Fontes: Ministério da Saúde do Brasil, Rede Amazônica de Informações 353 
Socioambientais Georreferenciadas (RAISG); INPE; CAR / Serviço Florestal Brasileiro.  354 
Os mapas indicam as áreas onde os povos indígenas estão mais expostos ao vírus de acordo com os 355 
resultados obtidos. As TIs potencialmente expostas à COVID-19, de acordo com as variáveis 356 
examinadas estão localizadas nos DSEIs de Vilhena, Altamira, Guamá-Tocantins, Rio Tapajós, e 357 
Cuiabá. Em relação ao maior risco de um indígena infectado morrer por coronavírus, os resultados 358 
mostram que os DSEIs de Vilhena, Cuiabá, Maranhão, Altamira e Xavante deverão enfrentar um 359 
maior número de mortes. Cada região requer atenção individualizada, pois têm sua própria dinâmica 360 
sociocultural, geográfica e demográfica. 361 

4 Discussão 362 

Desigualdades no acesso à saúde é uma realidade histórica para os povos indígenas em muitos países 363 
(Piette et al. 2014; Laycock et al. 2016), e o Brasil não é exceção (Garnelo et al. 2020). A má gestão 364 
e o desrespeito às diretrizes da OMS pelas autoridades federais tornam-se evidentes nos resultados 365 
reais verificados pelo sistema indígena de vigilância de base comunitária da COIAB sobre as taxas de 366 
incidência e mortalidade da COVID-19 entre povos indígenas quando comparadas com a contagem 367 
do governo para os indígenas e para a população brasileira em geral. Os dados apresentados pelo 368 
governo federal não apenas subestimam, mas também reforçam as tentativas de assimilação cultural 369 
que transpassa pelo racismo estrutural, ao não contabilizar os povos indígenas que vivem nas cidades 370 
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ao negar suas identidades. Entretanto, o tratamento dado pelo governo aos crimes ambientais, como 371 
atividades econômicas ilegais (ou seja, garimpos, madeireiros, grileiros) em TIs aumentou o risco de 372 
disseminação do coronavírus em todos os nove estados da Amazônia Legal brasileira. 373 
Propositalmente ameaçando, de uma só vez, a vida e o conhecimento ancestral de diferentes povos 374 
que vivem na região amazônica (Ellwanger et al. 2020). 375 

Nossos resultados indicam que os povos indígenas da Amazônia Legal são 136% mais afetados pela 376 
COVID-19 do que o restante do país. Enquanto a taxa de mortalidade é 110% maior entre os povos 377 
indígenas do que na população em geral. Existem discrepâncias significativas entre as taxas de 378 
morbidade nos estados da Amazônia Legal e em povos indígenas conforme obtidas por nosso estudo, 379 
correlacionadas à política de colonização que causa estresses ambientais. Portanto, a disseminação do 380 
coronavírus merece a máxima atenção dos órgãos de saúde, conforme evidenciado por este estudo e 381 
pelo Plano de Ação Emergencial da COIAB.  No entanto, essa urgência não se traduziu em combate 382 
às fontes externas de infecção (Vale et al. 2021). É fundamental interromper o contato com pessoas 383 
de fora para interromper o ciclo de contaminação (Laudares 2020).  384 

Agentes externos carregam o vírus para dentro das comunidades indígenas em um ritmo mais rápido 385 
do que o governo tem capacidade de responder à doença (ISA 2020).  386 

Os testes do MLG mostraram uma correlação direta entre a ocorrência de atividades ilegais nas TIs e 387 
uma alta taxa de incidência, notadamente a mineração ilegal e grilagem. O contexto atual é, portanto, 388 
grave. Além dos fatores externos que ameaçam a saúde dos povos indígenas, ainda existe a falta de 389 
um sistema de atendimento médico igualitário, ágil e largamente disponível. Isso se reflete nos 390 
nossos resultados através do número de Unidades Básicas de Saúde por população e pela correlação 391 
direta com as taxas de incidência e mortalidade. Um claro sinal de que a pandemia da COVID-19 392 
agrava a já difícil situação que os povos indígenas enfrentam. 393 

Entretanto, é essencial reconhecer alguns aspectos do atual sistema de saúde indígena. Concebido de 394 
forma colaborativa pelo movimento indígena brasileiro, a SESAI tem sido amplamente reconhecida 395 
como uma grande conquista e um avanço em direção a um sistema de saúde que ofereça serviços 396 
culturalmente seguros e responsivos, mais capazes de lidar com as iniquidades de saúde. Essa 397 
empreitada tem desempenhado um papel importante ao assegurar a participação indígena nos 398 
processos de tomada de decisão em questões de saúde (MS 2002), e alcançou grandes avanços na 399 
implantação do sistema público de saúde brasileiro (Massuda et al. 2018). Os dados coletados pela 400 
rede indígena VIBC instaram o governo a destinar aos povos indígenas o acesso prioritário às vacinas 401 
por meio dos DSEIs e do Programa Nacional de Imunização. 402 

Gerenciado pelo governo federal, esse sistema ainda precisa ser aprimorado. Como a pandemia 403 
demonstrou, existem várias lacunas a serem preenchidas. Um exemplo claro é como a subnotificação 404 
esconde um problema maior e prejudica o combate à pandemia foi flagrada pelo sistema de vigilância 405 
da COIAB e confronta as bases de dados da SESAI sobre as informações da COVID-19. Essas 406 
deficiências poderiam ser evitadas através da integração de organizações da sociedade civil como 407 
parceiras na tomada de decisões, no sentido contrário que a política do governo vem fazendo. 408 

Alguns direitos consagrados avançam em ritmo lento para transformar as políticas públicas em ações 409 
afirmativas eficazes e eficientes, enquanto as desigualdades sociais impedem os povos indígenas de 410 
procurar atendimento médico (Garnelo et al. 2020). Por exemplo, muitos que vivem em suas 411 
comunidades precisam viajar longas distâncias até o hospital mais próximo para tratamento. A 412 
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distância média de uma TI até um município com leitos de UTI é de 271km, podendo chegar a mais 413 
de 700km, como é o caso do DSEI Alto Rio Negro (HRW 2020).  414 

Mais da metade da população indígena do Brasil vive na Amazônia (IBGE 2012). Destes, estima-se 415 
que cerca de 95 mil residam em áreas urbanas, nenhum deles com garantias de serem atendidos pela 416 
SESAI. Além disso, essas pessoas não são contabilizadas nas estatísticas governamentais do 417 
coronavírus como indígenas, apesar de seu direito constitucional, e não é possível acompanhar suas 418 
condições de saúde. Uma resolução legal em vigor limita o atendimento da SESAI a indígenas 419 
residentes em TIs oficialmente demarcadas pelo governo federal (Garnelo et al. 2020).  420 

A identidade indígena também é negada quando o registro os identifica como pardos, um resquício 421 
“embranquecedor” do passado colonial do Brasil (Wade 2017; Telles and Paschel 2014). Esta grave 422 
situação mascara as informações relatadas por agências federais: a falta de registro de casos e óbitos 423 
de povos indígenas pela SESAI indica uma letalidade 57% inferior aos dados da COIAB. Esse 424 
descompasso entre o registro de casos confirmados e óbitos prejudica a implementação de políticas 425 
públicas para prevenir novas contaminações e mortes, aumentando uma tendência de mortalidade já 426 
elevada entre os povos indígenas (Lima et al. 2020). 427 

Ainda assim, durante a pandemia, o movimento indígena alcançou um marco legal notável. A Lei nº 428 
14.021, um processo coletivo liderado por organizações indígenas e indigenistas e partidos políticos, 429 
que teve como líder do processo a advogada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita 430 
deputada federal no Brasil9. Na mesma direção, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 431 
e seis partidos políticos, promoveram um ato jurisdicional dirigido ao Supremo Tribunal Federal 432 
(STF)10, em que pedem a implementação de um plano nacional de combate e monitoramento da 433 
pandemia entre os povos indígenas. O primeiro foi aprovado para estabelecer ações emergenciais 434 
para combater o avanço da COVID-19 nas comunidades indígenas11, enquanto o segundo reivindicou 435 
do governo federal o direito indígena de existir. Embora esses tenham sido atos históricos, a principal 436 
lacuna para as comunidades indígenas ainda não foi resolvida (Santos, Pontes, and Coimbra 2020). 437 
Mais uma vez, o racismo estrutural há muito vivenciado pelos povos indígenas mostra sua face mais 438 
feia (Paradies 2016; S. Almeida 2018; Wade 2017). 439 

As variáveis avaliadas neste estudo são indicativos das principais ameaças à vida dos indígenas. 440 
Trabalhos anteriores apontaram os perigos da abertura de territórios indígenas a atores estrangeiros 441 
(Laudares 2020; ISA 2020; Azevedo et al. 2020; Ellwanger et al. 2020). No entanto, o índice de 442 
vulnerabilidade é empírico e possui limitações. O caso do DSEI Alto Rio Solimões, por exemplo, 443 
chama a atenção, pois o vírus entrou na comunidade através de um profissional de saúde infectado, 444 
levando a um surto nas semanas seguintes (Codeço et al. 2020).  445 

5 Conclusões 446 

Infelizmente, a história se repete. Os povos indígenas sofreram violência durante todo o seu passado 447 
até os dias atuais. Sua exposição a diversas doenças e conflitos devastaram vários grupos étnicos (C. 448 
Almeida and Notzols 2010; IACHR 2019), e a COVID-19 parece ser uma tempestade perfeita ao 449 
reunir todos esses elementos (Laudares 2020; ISA 2020).  450 

                                                
9Para obter mais informações: https://bit.ly/3rGWL1M 
10Para obter mais informações: http://apib.in fo/2020/08/01/adpf-709-no-supremo-povos-indigenas-e-o-direito-de-existir/  
11Para obter mais informações: https://bit.ly/3eOYDQE  
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Neste estudo, realizamos uma análise de dados públicos sobre a situação da COVID-19 em todo o 451 
Brasil até a 40ª semana epidemiológica, encerrada em 3 de outubro de 2020. Naquele momento, 452 
havia uma expectativa de que a pandemia seria controlada, pois os gráficos apontavam para uma leve 453 
tendência de queda, considerando a média móvel de novos casos e mortes.  454 

Entretanto, algumas semanas depois, após as eleições municipais em meados de novembro, tanto o 455 
número de casos como o número de mortes voltaram a subir. Hoje (meados de fevereiro de 2021), 456 
podemos dizer que estamos vivenciando o pico da segunda onda da pandemia no Brasil, 457 
principalmente no estado do Amazonas. A notícia encorajadora é que os ensaios clínicos disponíveis 458 
(Voysey et al. 2021) relatam que as vacinas nos testes de fase 3 de consórcios internacionais são 459 
seguros e eficazes. 460 

Porém, o governo federal sob a gestão de Jair Messias Bolsonaro, que detém o triste título de pior 461 
líder mundial na gestão da pandemia COVID-19 (The Washington Post 2020; Ponce 2020; Idrovo, 462 
Manrique-Hernández, and Fernández Niño 2021), não se preparou para oferecer vacinas à população. 463 
Sob a orientação de Bolsonaro, o Brasil não só não aderiu ao consórcio de países que colaboraram no 464 
desenvolvimento da Covax quando este foi lançado (Lisboa 2020), como também não se antecipou à 465 
compra de insumos farmacêuticos ativos (IFA) produzidos por empresas farmacêuticas chinesas, 466 
norte-americanas e europeias. Além disso, também não organizou seus estoques de agulhas e seringas 467 
(CNN 2020). Adicionalmente, a atual gestão do Ministério da Saúde não está estruturada para incluir 468 
um plano claro de vacinação da população brasileira contra a COVID-19 no Programa Nacional de 469 
Imunizações (Dourado et al. 2021). 470 

Foi apenas no dia 16 de dezembro de 2020 que o Ministério da Saúde lançou o plano nacional de 471 
imunização contra a COVID-19 (MS 2020). Em sua primeira fase, este documento inclui, além dos 472 
profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, idosos com mais de 60 473 
anos residentes em asilos, os povos indígenas maiores de 18 anos (MS 2021), como resultado da 474 
mobilização das organizações indígenas. Apesar de o plano ter sido lançado em dezembro, a primeira 475 
dose da vacina foi aplicada no dia 17 de janeiro, no estado de São Paulo, um mês depois.    476 

A despeito da crise de saúde sem precedentes pela qual estamos passando, das altas taxas de 477 
incidência, mortalidade e letalidade, relatadas aqui, bem como as altas taxas de prevalência de 478 
anticorpos Sars-CoV-2 em povos indígenas (Hallal et al. 2020), do grito da sociedade nacional e 479 
internacional, e da pressão de organizações e associações indígenas, Bolsonaro e seus assessores 480 
continuam negando o acesso aos melhores tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) 481 
aos povos indígenas residentes em áreas urbanas ou áreas de retomada e territórios não 482 
regulamentados pela FUNAI (Charlier and Varison 2020). O plano nacional de imunização restringe 483 
as doses da vacina à aproximadamente metade da população indígena, embora a ação ajuizada pela 484 
APIB no Supremo Tribunal Federal sustente que todas as vidas indígenas importam. Em um único 485 
movimento, o governo federal reforça o racismo estrutural historicamente presente no país, viola 486 
direitos fundamentais garantidos pela Constituição brasileira e tratados internacionais, nega o acesso 487 
a cuidados essenciais de saúde e sujeita as pessoas a uma situação de extrema vulnerabilidade de 488 
adoecer e morrer por COVID-19 (Hotez, Huete-Perez, and Bottazzi 2020). 489 

De acordo com Charlier & Varison (2020), acreditamos que existem apenas duas soluções para 490 
garantir a sobrevivência dos povos indígenas na pandemia de COVID-19. Em primeiro lugar, levar 491 
em consideração a visão do movimento indígena e de suas associações para a elaboração de políticas 492 
públicas de saúde relacionadas às perspectivas locais sobre doenças, seus determinantes, bem como 493 
tratamentos culturalmente viáveis. Em seguida, o respeito ao direito à autodeterminação reconhecida 494 
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pela Constituição Federal e pela Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas 495 
(2007). Do contrário, continuaremos a observar esses povos sofrendo e morrendo à margem da 496 
sociedade. 497 

Os povos indígenas estão em luto e luta ao mesmo tempo. Sua resiliência é sua força. A perda de 498 
todo um mundo imaterial de conhecimento ancestral está ocorrendo em um momento em que esse 499 
mesmo conhecimento é de extrema importância para combater essa doença e avançar. Infelizmente, 500 
parece que o Brasil como um todo, assim como a população indígena, continuam ameaçados pela 501 
sindemia promovida pelo coronavírus e pelo governo federal atuando em conjunto. Para todos 502 
aqueles que perderam suas vidas nesta pandemia, vocês não serão silenciados. 503 
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 670 

11 Tabela 671 

Tabela 4. De acordo com a matriz de correlação, a taxa de incidência tem correlação direta com UBS, CAR e mineração 672 
ilegal; as variáveis que apresentaram correlação direta com a taxa de mortalidade foram UBS e desmatamento 673 
acumulado.  674 

 Distância da 
UTI 

Unidades 
Básicas de 

Saúde (UBS) 

Grilagem de 
terras (CAR) 

Desmatamento 
acumulado 

Taxa de 
incidência -0,15 0,56 0,23 0,07 

Taxa de 
mortalidade -0,04 0,33 0,07 0,41 
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Fontes: Ministério da Saúde do Brasil, Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas (RAISG); 675 
INPE; CAR / Serviço Florestal Brasileiro. 676 

Tabela 5. Número de novos casos confirmados e taxa de incidência de casos por 100.000 habitantes; e o número de 677 
mortes e taxa de mortalidade por 100.000 habitantes entre a população indígena da Amazônia (COIAB e SESAI), 678 
contrastando com os casos e mortes em população não indígena nos estados da Amazônia Legal e no Brasil em 1º de 679 
outubro de 2020. 680 

  
Nº de casos Nº de mortes 

Taxa de 
incidência por 

100.000 

Taxa de 
mortalidade por 

100.000 

Taxa de 
letalidade 

COIAB  25.356 670 5.524 146,0 3,0% 

SESAI 22.127 330 4.821 71,9 2,4% 
Amazônia 
Legal  941.425 22.379 3.247 77,2 1,5% 

Brasil  4.906.833 145.987 2.335 69,5 2,6% 
Fontes: COIAB, SESAI e Ministério da Saúde do Brasil. 681 

Tabela 6. Índices por DSEI, de acordo com a soma das variáveis testadas. 682 

Código DSEI Índice de vulnerabilidade 
Incidência 0-1 

Índice de 
vulnerabilidade 
Mortalidade 0-1 

3 ALTAMIRA 0,831 0,61 
4 ALTO RIO JURUÁ 0,131 0,173 
6 ALTO RIO NEGRO 0,336 0,117 
5 ALTO RIO PURUS 0,182 0,117 
7 ALTO RIO SOLIMÕES 0,198 0,251 
2 AMAPÁ E NORTE DO PARÁ� 0,284 0,045 
8 ARAGUAIA 0,273 0,52 
26 CUIABÁ� 0,455 0,928 
18 GUAMA - TOCANTINS 0,789 0,466 
34 KAIAPÓ DO MATO GROSSO 0,34 0,333 
13 KAIAPÓ DO PARÁ 0,525 0,441 
15 LESTE DE RORAIMA 0,546 0,439 
17 MANAUS 0,08 0,128 
19 MARANHÃO 0,202 0,692 
21 MÉDIO RIO PURUS 0,225 0,206 

28 MÉDIO RIO SOLIMÕES E 
AFLUENTES 0,21 0,142 

22 PARINTINS 0,093 0,126 
24 PORTO VELHO 0,475 0,458 
27 RIO TAPAJÓS 0,582 0,303 
29 TOCANTINS 0,22 0,5 
12 VALE DO JAVARI 0,252 0,27 
30 VILHENA 1 1 
31 XAVANTE 0,178 0,588 
32 XINGU 0,23 0,463 
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33 YANOMAMI 0,425 0,193 
Fontes: Ministério da Saúde do Brasil, Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas (RAISG); 683 
INPE; CAR / Serviço Florestal Brasileiro. 684 


