


A Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira – 
COIAB, fundada no dia 19 de abril de 
1989, é a maior organização indígena 
regional do Brasil, criada por iniciativa 
de lideranças de organizações indíge-
nas existentes na época, e como resul-
tado do processo de luta política dos 
povos indígenas pelo reconhecimento 
e exercício de seus direitos, em um ce-
nário de transformações sociais e polí-
ticas ocorridas no Brasil após a Consti-
tuição Federal de 1988. 
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1.1 APRESENTAÇÃO                                             

 Este relatório tem por finalidade 
apresentar de forma objetiva e sucin-
ta as ações implementadas no com-
bate ao coronavírus entre os povos 
indígenas na Amazônia brasileira, du-
rante o período de abril a novembro 
de 2020,  e que corresponde a primei-
ra onda da pandemia da Covid-19.

 Os resultados apresentados corres-
pondem à execução do Plano de Ação 
Emergencial de Combate ao Avanço 
do Coronavírus e de Tratamento en-
tre os Povos Indígenas da Amazônia 
Brasileira, construído pela Coordena-
ção das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB) com sua 
rede de organizações. 

 A COIAB vem, desde março de 
2020, desenvolvendo ações contí-
nuas e emergenciais de combate 
ao avanço do novo coronavírus (Co-
vid-19) entre os povos indígenas da 
Amazônia Brasileira. O ponto de par-
tida foi a elaboração do Plano de Ação 
Emergencial de Combate ao Avan-
ço do Coronavírus e de Tratamento 

entre os Povos Indígenas da Amazô-
nia Brasileira, que foi construído com 
base em quatro linhas de ação: 

Linha I – Comunicação; 

Linha II – Gestão e Governança; 

Linha III – Ações Emergenciais de As-
sistência e Cuidados Básicos; 

Linha IV – Soberania Alimentar e Me-
dicina Indígena.

 

 O Plano de Ação Emergencial tem 
sido uma ferramenta importante 
para o diálogo, construção das ações 
e apoios de aliados, parceiros gover-
namentais e não governamentais no 
combate ao avanço do Coronavírus 
(Covid-19) entre os povos indígenas lo-
calizados nos estados do Amazonas, 
Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, 
Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. 

 As ações implementadas a partir 
desse plano são de fundamental im-
portância para a existência e sobrevi-
vência de centenas de vidas indígenas. 
Os dados e resultados das ações a 
partir desse período, corresponden-
te a segunda onda da pandemia, 
ainda estão sendo consolidados.



1.2 A COIAB                                                           

 A Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB) é a maior organização regio-
nal indígena do Brasil, fundada em 19 
de abril de 1989, e tem como missão 
defender os direitos à terra, saúde, 
educação, cultura e sustentabilidade 
dos povos e organizações indígenas, 
considerando as suas diversidades, 
visando sua autonomia através de ar-
ticulação e fortalecimento.

 A sua área de atuação abrange nove 
estados amazônicos, sendo o Acre, Ama-
pá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
articulando e mobilizando em torno 
de 440 mil pessoas, o que representa 
60% do total da população indígena do 
país, além dos povos indígenas em iso-
lamento voluntário que decidiram viver 
de forma autônoma na floresta. 

 Para orientar a atuação e cumprir 
com a sua missão nesse imenso territó-
rio e com grandes diversidade de povos 
indígenas, a COIAB organiza seu traba-
lho em 6 grandes eixos:

I - GESTÃO, FORTALECIMENTO PO-
LÍTICO E DESENVOLVIMENTO INS-
TITUCIONAL DA COIAB; 

II – DEFESA DOS DIREITOS INDÍGE-
NAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PRIO-
RITÁRIAS; 

III  - AUTONOMIA E SUSTENTABILI-
DADE DOS POVOS E TERRITÓRIOS 
INDÍGENAS;

IV - FORMAÇÃO POLÍTICA E TÉC-
NICA;

 V - GÊNERO, INFÂNCIA E JUVENTU-
DE INDÍGENA NA AMAZÔNIA; 

VI - DEFESA DOS DIREITOS DOS 
POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE 
RECENTE CONTATO;



1.3 NOSSA REDE DE 
ORGANIZAÇÕES DE BASE                                                        

 Dentro da sua base territorial de 
atuação, a COIAB está organizada nos 
9 estados da Amazônia legal, com re-
presentatividade das seguintes orga-
nizações regionais e locais: 

ACRE - Está em estruturação, a arti-
culação é realizada através das orga-
nizações e líderes locais; 

AMAPÁ - Articulação dos Povos In-
dígenas do Amapá e Norte do Pará 
(APOIANP);

AMAZONAS - Coordenação das Orga-
nizações e Povos Indígenas do Estado 
do Amazonas (COIPAM) ;

MARANHÃO - Coordenação das Or-
ganizações e Articulações dos Povos 
Indígenas do Maranhão (COAPIMA);

MATO GROSSO - Federação dos Po-
vos e Organizações Indígenas do Mato 
Grosso (FEPOIMT);
PARÁ - Federação dos Povos Indíge-
nas do Pará (FEPIPA);

RONDÔNIA - Organização dos Povos 
Indígenas de Rondônia, Noroeste do 
Mato Grosso e Sul do Amazonas (OPI-
ROMA); 

RORAIMA - Conselho Indígena de Ro-
raima (CIR); 

TOCANTINS - Articulação dos Povos 
Indígenas do Tocantins (ArPIT). 

 Também fazem parte da rede ou-
tras duas organizações que atuam na 
Amazônia legal: a União das Mulhe-
res Indígenas da Amazônia Brasilei-
ra (UMIAB), que tem como objetivo 
realizar ações juntamente com as mu-
lheres indígenas no âmbito cultural, 
direitos econômicos e territoriais; e o 
Podáali – Fundo Indígena da Amazô-
nia Brasileira, que tem como objetivo 
apoiar a conservar a biodiversidade, 
promover os direitos e políticas públi-
cas e garantir a gestão autônoma dos 
projetos e dos territórios indígenas. 

 Além da sua abrangência territo-
rial, a COIAB faz parte de outras redes 
do movimento indígena. 

 É vinculada a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Bacia 
Amazônica (COICA), uma das maio-
res organizações indígenas do mun-
do e de representatividade interna-
cional, que busca orientar os povos e 
organizações indígenas membros a 
somar esforços na promoção, prote-
ção e segurança dos territórios indí-
genas. 

 A nível nacional, compõe a base da 
Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB), maior organização indí-
gena do país, que busca, em conjunto 
com outras organizações indígenas, a 
unificação da luta para articulação po-
lítica e de organização do movimento 
para a garantia dos direitos e políticas 
públicas para os povos indígenas.



Figura 01: Estrutura de organização da rede COIAB.



1.3 REGIÕES BASE DE ATUAÇÃO 
DA COIAB NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA                                                        

 Para além dessa estrutura, a COIAB 
está articulada com uma rede compos-
ta por associações locais, federações 
regionais, organizações de mulheres, 
professores e estudantes indígenas, 
que estão nas 64 regiões de referên-
cia, conforme figura 02. Essa rede é 
mobilizada e articulada pela sua Co-
ordenação Executiva e em conjunto 
com o Conselho Deliberativo, sendo 
distribuídas da seguinte forma:

Estado do Acre: Região 1) Acre-Alto 
Rio Purus; 2) Acre-Alto Rio Juruá; 3) 
Acre-Noroeste de Rondônia e Sul do 
Amazonas;

Estado do Amapá: Região 1) Oiapo-
que; 2) Parque do Tumucumaque 
Oeste; 3) Parque do Tumucumaque 
lado leste-Rio Parú D’Este e 4) Wajãpi;

Estado do Amazonas: Região 1) Alto 
Rio Negro; 2) Médio Rio Negro; 3) Bai-
xo Rio Negro; 4) Alto Solimões I; 5) 
Alto Solimões II; 6) Médio Solimões; 

7) Baixo Solimões; 8) Alto Madeira I; 
9) Alto Madeira II; 10) Médio Madeira; 
11) Baixo Madeira; 12) Baixo Amazonas; 
13) Amazonas-Alto Rio Purus; 14) Mé-
dio Rio Purus; 15) Baixo Rio Purus; 16) 
Vale do Javari; 17) Manaus e entorno; 
18) Médio Rio Juruá e 19) Nhamunda-
-Mapuera;

Estado do Maranhão: Região 1) Nor-
te; 2) Centro-Oeste e 3) Sul;

Estado do Mato Grosso: Região 1) Xa-
vante; 2) Cerrado-Pantanal; 3) Noroes-
te; 4) Vale do Guaporé; 5) Kayapó MT; 
6) Xingu e 7) Médio Araguaia;

Estado do Pará: Região 1) Belém-Gua-
má; 2) Altamira; 3) Jacareacanga-Itai-
tuba; 4) Baixo Tapajós; 5) Oriximinã; 6) 
Marabá-Tucuruí; 7) Redenção-São Fé-
lix e 8) Novo Progresso;

Estado de Rondônia: Região 1) Caco-
al; 2) Porto Velho; 3) Guajará-Mirim; 4) 
Ji-Paraná e 5) Noroeste de Rondônia;

Estado de Roraima: Região 1) São 
Marcos; 2) Serras; 3) Yanomami; 4) Wai 
Wai-Trombetas Mapuera; 5) Serra da 
Lua; 6) Amajari; 7) Tabaio; 08) Muru-
pu; 09) Baixo Cotingo; 10) Surumu; 11) 
Raposa Serra do Sol e 12) Waimiri-a-
troari;

Estado do Tocantins: Região 1) Norte 
do Tocantins; 2) Central do Tocantins 
e 3) Ilha do Bananal e região.



Crédito do mapa: Fabrício Amorim / COIAB
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 No dia 25 de março de 2020, em 
Santo Antônio do Içá (AM),  foi confir-
mado o primeiro caso de contamina-
ção por Covid-19 entre os indígenas 
da Amazônia. Foi uma jovem do povo 
Kokama, de 20 anos, Agente Indíge-
na de Saúde. A pandemia se alastrou 
e atingiu ao menos 135 povos, conta-
minando mais de 29 mil indígenas e 
provocando a morte de mais de 700 
indígenas de 99 povos (Informativo 
COIAB, 2020). 

 O estudo NÃO SÃO NÚMEROS, 
SÃO VIDAS! A ameaça da covid-19 aos 
povos indígenas da Amazônia brasi-
leira, realizado entre COIAB e IPAM 
(Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia), demonstrou que a taxa 
de mortalidade pelo coronavírus en-
tre indígenas é 150% mais alta do que 
a média brasileira, e 20% mais alta do 
que a registrada somente na região 
Norte – a mais elevada entre as cinco 
regiões do país. Igualmente preocu-
pante é a taxa de letalidade, ou seja, 
quantas pessoas infectadas pela do-
ença morreram: entre os indígenas, o 

índice é de 6,8%, enquanto a média 
para o Brasil é de 5% e, para a região 
Norte, de 4,5%. O estudo também re-
vela que a taxa de infecção (por 100 
mil habitantes) é 84% mais alta entre 
indígenas do que a taxa do Brasil. 

 Há exatamente nove meses a 
COIAB tem estado firme e atuante 
no enfrentamento e combate da Co-
vid-19 entre os povos indígenas da 
Amazônia Brasileira. 

 Tendo esse panorama assustador 
da rápida disseminação do vírus, foi 
preciso uma resposta rápida, que re-
sultou na  elaboração e implementa-
ção do Plano de Ação Emergencial. 
Neste plano, a COIAB considerou sua 
área de abrangência por estado, re-
giões, organizações indígenas, popu-
lação e povos indígenas impactados 
como indicadores de resultados para 
atendimento das ações. 

 As perspectivas e metas eram re-
alizar o atendimento das demandas 
dos povos indígenas da Amazônia le-

gal, com referência nos quatro eixos 
do Plano de Ação Emergencial: Eixo I 
– Comunicação; Eixo II – Gestão e Go-
vernança; Eixo III – Ações Emergen-
ciais de Assistência e Cuidados Bási-
cos; Eixo IV – Soberania Alimentar e 
Medicina Indígena, conforme tabe-
la abaixo.  Para tanto, foi preciso criar 
mecanismos e condições para que os 
apoios chegassem às 64 etnorregiões 
da COIAB, considerando as dificulda-
des de acesso em muitas áreas.

 Com a chegada da pandemia, a 
sociedade civil, juntamente com di-
versas organizações indígenas e não 
indígenas, empreenderam um árduo 
trabalho para frear a entrada do vírus 
nos territórios indígenas. Foram or-
ganizadas barreiras sanitárias, apoios 
voluntários de profissionais de saúde, 
ações comunitárias de distribuição 
de alimentos e kits de higiene, entre 
diversas outras frentes de trabalhos 
ainda em execução. 

 

2.1 CONTEXTO DA COVID-19 NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA                                                        



1.1 CONTEXTO DA COVID-19 NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA                                                        

 No cenário atual da pandemia cau-
sada pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
medidas de saúde pública são funda-
mentais para retardar a transmissão 
e a propagação do vírus e minimizar 
seus impactos. 

 As vacinas até então disponibili-
zadas pelo governo federal não são 
suficientes para atender a demanda 
para imunização dos povos indíge-
nas, definidos como grupo prioritário 
na vacinação contra a Covid-19, cujo o 
cálculo para definir o número de indí-
genas a serem vacinados tomou por 
base o Censo do IBGE de 2010, já bas-
tante defasado, além de ignorar com-
pletamente indígenas que vivem em 
contextos urbanos ou em áreas que 
estão em processo de regularização.



 Segundo o painel Brasil da Covid-19 
(Ministério da Saúde, 2020), o Brasil já 
registrou 6.335.878 de casos confirma-
dos do novo coronavírus, uma taxa de 
incidência de 3002,7 para 100.000 ha-
bitantes. Até 30 de novembro de 2020 
foram confirmados 173.120 casos de 
óbitos, com uma taxa de mortalidade 
de 82,4 para 100.000 habitantes.

Dados da Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (APIB), até 30 de no-
vembro de 2020 apontam um total 
de 41.250 casos de Covid-19 em Povos 
indígenas do país, sendo que 489 fo-
ram a óbito e 161 povos indígenas fo-
ram atingidos em todo território na-
cional.

 Na Amazônia Legal Brasileira, no 
monitoramento realizado pela Coiab 
dos casos dos nove estados (Amazo-
nas, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, 
Tocantins, Mato Grosso e Maranhão) 
verificou-se um cenário surpreenden-
te de indicadores acima da média na-
cional, o que causa preocupação de-

vido a alta vulnerabilidade dos povos 
indígenas da região norte do país.

 Dados da Rede COIAB, acrescenta-
dos dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs), no período de 19 
de março a 30 de novembro de 2020, 
mostram que a Amazônia Legal con-
firmou 29.350 casos, sendo uma taxa 
de incidência de 6772,61 (média nacio-
nal 3552,7), conforme figura 2 abaixo.

1.2  DADOS EPIDEMIOLÓGICOS                                                       

Fig. 2 Casos Covid-19 em populações indígenas da Amazônia Le-
gal Brasileira. Fonte: Rede COIAB, boletins DSEIs/SESAI; Dados 
populacionais IBGE, 2020. 
Período de 19/03/2020 a 30/11/2020.  
Crédito: Luiz Tukano / COIAB



  

 Nesse mesmo período, o núme-
ro de óbitos de indígenas pelo co-
ronavírus atingiu 709 mortes e, 
quando observado pela população 
indígena das Unidades Federati-
vas (UF), a partir dos dados do IBGE 
(2020), houve uma taxa de morta-
lidade acima da média nacional 
(89,1/100.000) em todos os estados. 
Sendo Mato Grosso (265,0/100.000), 
Amapá (269,9/100.000) e Rondô-
nia (267,7/100.00) com as maio-
res taxas. Seguido de Mara-
nhão (177,7/1000.000), Roraima 
(173,5/1000.000), Pará (171,8/1000.000) 
e Acre (170,7/1000.000). Já Ama-
zonas (119,9/1000.000) e Tocantins 
(92/1000.000) apesar de apresenta-
rem as menores taxas comparados 
aos outros estados, continuam acima 
da média nacional (Figura 3).

 Esses dados demonstram o quan-
to a pandemia está impactando a vida 
das populações indígenas da região 
norte do país. Ressalta-se ainda que o 
cenário tende a ser muito mais desas-
troso, pois é notório a subnotificação 

1.2  DADOS EPIDEMIOLÓGICOS                                                       

Fig. 3 Dados epidemiológicos da Covid-19 em populações indígenas da Amazônia 
Legal Brasileira. A- taxa de letalidade; B- taxa de mortalidade e C- Casos de Covid-19 
por UF. Fonte: Rede COIAB, boletins DSEIs/SESAI; Dados populacionais IBGE, 2020. 

Período de 19/03/2020 a 30/11/2020.
crédito: Luiz Tukano / COIAB

de casos em todo o terri-
tório nacional.

 Do ponto de vista 
econômico e social, a do-
ença tem afetado toda a 
estrutura de uma aldeia,  
impossibilitando-os de 
produzir e comerciali-
zar seus produtos onde, 
para muitos, o meio de 
sobrevivência é através 
da venda de artesanato, 
da roça, da caça e pesca. 

 Dessa forma, é impor-
tante chamar a atenção 
das autoridades sanitá-
rias para que estratégias 
de combate a Covid-19 
levem em consideração 
as populações indíge-
nas, tanto na região nor-
te, quanto nas diversas 
localidades do país.



2.3  MONITORAMENTO DA COVID-19 ENTRE OS POVOS 
INDÍGENAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA                                       

 Desde a primeira morte de uma in-
dígena Borari, no dia 19 de março, em 
Santarém (PA), e o primeiro caso con-
firmado de contaminação da jovem 
Kokama, de 20 anos, Agente Indíge-
na de Saúde, no dia 25 de março, no 
município Santo Antônio do Içá (AM), 
a COIAB vem realizando o monitora-
mento da situação da Covid-19  en-
tre os povos indígenas  da Amazônia 
Brasileira.

 Diariamente, lideranças das orga-
nizações de base e profissionais da 
Saúde Indígena relatam sobre novos 
casos de contaminados e mortes que 
não são notificados pelos órgãos pú-
blicos. Também contam sobre as difi-
culdades que estão enfrentando para 
serem assistidas nos territórios indí-
genas e no Sistema Público de Saúde 
das cidades.

 A partir dessas informações, a 
COIAB empreendeu o levantamen-
to, a sistematização e a divulgação 
dos dados de casos suspeitos, in-
fectados e falecimentos através do 

Informativo Covid19 e Povos Indí-
genas na Amazônia Brasileira. 

 Esse monitoramento, além de 
orientar estratégias e ações de com-
bate à Covid-19, têm revelado a sub-
notificação dos órgãos públicos e a 
omissão criminosa do governo brasi-
leiro no atendimento à saúde dos po-
vos indígenas. Demonstra também 
como o novo vírus tem atingido os po-
vos indígenas de forma diferenciada 
e grave.  O boletim do mês de novem-
bro, por exemplo, apresentou os 29.350 
casos e 709 óbitos. 

 Diante do cenário, é grande a pre-
ocupação em relação aos povos com 
menor população, que correm sério ris-
co de comprometer sua densidade po-
pulacional e seus conhecimentos cul-
turais, principalmente com a perda de 
seus os anciões e pajés.  Outra preo-
cupação é com a dizimação dos nossos 
parentes em isolamento voluntário, já 
bem vulnerabilizados com a política de 
exploração dos territórios adotada pelo 
atual governo. 

 A COIAB, em parceria com o Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Ama-
zônia (IPAM), lançou em setembro o 
aplicativo Alerta Indígena Covid-19, 
uma ferramenta gratuita e importan-
te para apoiar os povos indígenas da 
Amazônia Legal no enfrentamento a 
Covid-19. 

 O app tem como objetivo alertar 
quais são os DSEIs e Terras Indígenas 
com maior quantidade de casos e fa-
cilitar o envio de informações sobre 
casos de coronavírus entre os indíge-
nas. 
 
 É um aplicativo que mapeia e atu-
aliza periodicamente a situação da 
pandemia nos DSEIS e territórios indí-
genas a partir de informações levanta-
das em boletins informativos e notas 
de falecimento da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (SESAI), informa-
ções de lideranças e organizações de 
rede da COIAB, profissionais de saúde 
indígena, além de informações dos Bo-
letins Epidemiológicos da Secretaria de 
Saúde Indigena (SESAI).



Fig. 5 Boletim informativo - COVID-19. Distribuição 
de casos povos. Fonte: Rede COIAB, boletins DSEIs/
SESAI; Dados populacionais IBGE, 2020. Período de 

19/03/2020 a 30/11/2020.

Fig. 6 Boletim informativo - COVID-19. Distribui-
ção de casos por Unidade Federativa da Amazônia 
brasileira. Fonte: Rede COIAB, boletins DSEIs/SE-
SAI; Dados populacionais IBGE, 2020. Período de 

19/03/2020 a 30/11/2020.

Fig. 7 Boletim informativo - COVID-19. Distribui-
ção de casos por Unidade Federativa da Amazônia 
brasileira. Fonte: Rede COIAB, boletins DSEIs/SE-
SAI; Dados populacionais IBGE, 2020. Período de 

19/03/2020 a 30/11/2020.

Fig. 4 Boletim informativo - COVID-19. REDE 
COIAB. Para acessar entre em nosso site oficial: 

<coiab.org.br/covid>.

2.3  MONITORAMENTO DA COVID-19 ENTRE OS POVOS 
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 Com a mobilização das organiza-
ções de base, em março de 2020, a 
COIAB construiu um Plano de Ação 
Emergencial para orientar estratégias 
e ações e para influenciar os órgãos 
governamentais e as organizações da 
sociedade civil com diretrizes e priori-
dades dos povos indígenas.

 O Plano de Ação Emergencial de 
Combate ao Avanço do Coronavírus e 
de Tratamento entre os Povos Indíge-
nas da Amazônia Brasileira é uma im-
portante ferramenta de planejamen-
to e mobilização para a realização de 
ações conjuntas com nossas lideran-
ças, parceiros, apoiadores e autorida-
des. Um esforço coletivo para impedir 
que a doença se alastre ainda mais 
nos territórios e um instrumento fun-
damental para evitar que mais vidas 
indígenas sejam perdidas.

 O plano foi executado a partir de 4 
eixos de atuação, orientados e anali-
sados pela coordenação, equipe téc-
nica e Comitê Indígena da COIAB, a 
partir das demandas das regiões que 

foram levantadas por lideranças indí-
genas. São eles:

Linha I – Comunicação: Utilizar todos 
os veículos de comunicação (áudio, 
vídeo, cartas, cartilhas, podcast, radio-
gramas e outras) para intensificar as 
campanhas junto aos povos indíge-
nas, denunciando invasões, descasos; 
Elaborar e publicar artigos a partir da 
visão dos povos indígenas.

Linha II – Gestão e Governança: Ar-
ticular, contribuir, orientar, acompa-
nhar e monitorar as ações e atividades 
junto aos parceiros, aliados, organiza-
ções de base (Rede de Organizações 
Indígenas), órgãos de governo nos es-
tados e municípios, SESAI e Distritos 
sanitários de Saúde Indígena na área 
de atuação da COIAB.

Linha III – Ações Emergenciais de 
Assistência e Cuidados Básicos: Ad-
quirir e viabilizar produtos básicos 
como gêneros alimentícios, material 
de limpeza e higiene, Equipamento 
de Proteção Individual - EPI’S (más-

cara, luva, bota), testes rápidos, com-
bustível, instalação e apoio nas Uni-
dades de Atenção Primária Indígena 
(UAPIs),  além das Barreiras Sanitárias 
e Epidemiológicas.

Linha IV – Soberania Alimentar e 
Medicina Indígena: Fortalecer as ini-
ciativas das mulheres indígenas na 
produção e revitalização de alimen-
tos nas comunidades indígenas. Con-
tribuir na aquisição de equipamentos 
a serem utilizados no melhoramento 
e enriquecimento dos roçados e hor-
tas (insumos, Kits de roçado, semen-
tes, entre outros produtos).

3.1  PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE DO AVANÇO DO CORONAVÍRUS 
E DE TRATAMENTO ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA                                                  
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 O vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) se 
espalhou rapidamente pelo mundo, 
afetando o sistema de saúde de mui-
tos países, colocando em evidência as 
principais desigualdades existentes 
na sociedade. No Brasil, atualmente 
há registro de oscilação de casos, mas 
no geral a infecção e os óbitos conti-
nuam bastante elevados. Essa situ-
ação também reflete entre os povos 
indígenas, pois o tratamento após o 
desaparecimento dos sintomas não 
têm seguido os padrões necessá-
rios recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o que vem 
ocasionando séries de problemas físi-
cos e psicossociais entre os indígenas.

 No cenário atual, os povos indíge-
nas estão mais vulneráveis tanto em 
relação à pandemia, quanto à prote-
ção dos seus territórios. A grande pre-
ocupação é em relação à permanên-
cia de invasores nas Terras Indígenas 
(garimpeiros, madeireiros), que po-
dem provocar uma contaminação 
em massa, principalmente entre os 
povos isolados e de recente conta-

to. Os planos de contingência criados 
pelo Governo Federal para combater 
a Covid-19 em nenhum momento cita 
ou orienta as ações junto aos povos in-
dígenas, bem como os demais planos 
de governo em nível estadual ou muni-
cipal. 

 Para acompanhar e monitorar o Pla-
no Emergencial, a COIAB possui um 
comitê interno que está operacionali-
zando as ações e atividades junto às or-
ganizações e povos indígenas, mapean-
do as demandas e denúncias dos povos, 
acompanhando e sistematizando todos 
os dados sobre os indígenas infectados 
e óbitos, mobilizando os parceiros e go-
vernos para juntos atuar de forma con-
creta e com toda segurança no comba-
te e tratamento a essa pandemia.

  As ações emergenciais foram exe-
cutadas e distribuídas de acordo a ne-
cessidade de cada povo e organização, 
sempre de acordo com as ações previs-
tas no plano de trabalho apresentado 
pela COIAB aos parceiros e apoiadores, 
conforme o gráfico 01.

3.2 A EXECUÇÃO                                        

Gráfico 01 
Crédito: Avanilson Karajá / COIAB
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 As ações executadas e alcançadas 
de acordo com o Plano de Ação Emer-
gencial têm sido importantíssimas 
para apoio nas aldeias. Os trabalhos 
em conjunto atingiram diversos ter-
ritórios e aldeias indígenas, até mes-
mo em contexto urbano na Amazônia 
brasileira. Foram beneficiados direta-
mente indígenas no estado do Acre, 
Amazonas, Amapá, Mato Grosso, 
Maranhão, Roraima, Rondônia, Pará 
e Tocantins. Além de apoios destina-
dos a povos que são de territórios vizi-
nhos ao Brasil, como os parentes Wa-
rao, refugiados da Venezuela. 

 É importante destacar o resultado 
do trabalho coletivo COIAB junto ao 
IPAM na criação do aplicativo Alerta 
Indígena Covid-19, iniciativa reconhe-
cida pela sua eficiência com o Prê-
mio Empreendedor Social do Ano, 
promovido pela Folha de São Paulo 
e pela Fundação Schwab, que neste 
ano destacou ações de resposta à Co-
vid-19.  A iniciativa foi vencedora na ca-
tegoria ‘Pós-Pandemia’, que destaca 
ações visionárias, inovadoras e multi-

plicadoras no enfrentamento da Co-
vid-19.

 Os resultados das ações conjuntas 
da COIAB com parceiros e apoiado-
res, tendo como base o Plano de Ação 
Emergencial, atendeu a necessidade 
de 98% das demandas nos territórios 
indígenas e regiões que compõem a 
Amazônia brasileira, área de atuação 
da COIAB.

 O Plano de Ação Emergencial de 
Combate ao Avanço do Coronavírus e 
de Tratamento entre os Povos Indíge-
nas da Amazônia Brasileira só foi pos-
sível ser executado em razão do tra-
balho em rede feito pela COIAB junto 
às suas organizações de base, além de 
parceiros e apoiadores, possibilitan-
do a eficácia das etapas na identifica-
ção de informações sobre demandas 
emergenciais regionais, direciona-
mento dos apoios, operacionalização 
das ações para cada eixo e, por fim, 
conclusão destas demandas.

3.3 OS RESULTADOS
“Os materiais foram distribuídos para as famílias que agradeceram esse 
importante apoio do Fundo de Emergência da Amazônia”.  
Assis Kaxinawá, liderança do povo Huni Kuin (Tarauacá/AC).
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 Na atual crise sanitária e humanitá-
ria global, e com a adoção de medidas 
de isolamento social recomendadas 
pela Organização Mundial de Saúde 
em fevereiro de 2020, a comunicação 
assumiu um papel ainda mais central 
e estratégico para o movimento indí-
gena, caracterizado historicamente 
por mobilizações presenciais. 

 O primeiro desafio da equipe téc-
nica foi executar as atividades propos-
tas em um dos eixos de atuação do 
Plano de Ação Emergencial de Com-
bate ao Avanço do Coronavírus e de 
Tratamento entre os Povos Indígenas 
da Amazônia Brasileira, elaborado, no 
final de março de 2020, com a rede 
de organizações da COIAB. Entre os 
objetivos, fortalecer o fluxo e a disse-
minação de informações relevantes e 
atualizadas sobre a situação da pan-
demia entre povos indígenas da re-
gião amazônica.

 Ao integrar a força-tarefa para o 
monitoramento dos casos da Covid-19 
entre as populações indígenas locali-

zadas nos diversos territórios da Ama-
zônia, a COIAB, por meio da assesso-
ria de comunicação, empreendeu de 
forma pioneira a divulgação dos da-
dos. No dia 28 de abril foi publicada 
a primeira edição do informativo Co-
vid-19 e Povos Indígenas da Amazô-
nia Brasileira, com o objetivo de di-
vulgar os dados de casos suspeitos, 
confirmados e mortos pelo coronaví-
rus entre as populações indígenas da 
região. 

 

 Posteriormente, após avaliação 
da equipe, o formato do informativo 
Covid-19 e Povos Indígenas da Ama-
zônia Brasileira foi reformulado por 
duas vezes. A proposta foi revista com 
o objetivo de dar maior visibilidade às 
informações levantadas e comunicar 
os dados de maneira mais didática e 
visual.

 Ainda em abril foi lançada a pri-
meira edição do podcast Minuto 
COIAB, trazendo notícias dos primei-
ros casos confirmados na Amazônia: 
três indígenas do povo Kokama, mo-
radores do município de Santo Antô-
nio do Içá, no estado do Amazonas. 
Desde então, ficou evidente o prota-
gonismo das organizações indígenas 
da Amazônia brasileira no trabalho de 
monitoramento e controle social da 
Covid-19, tornando-se uma referência 
como fonte de informação dos dados 
atualizados sobre os casos de conta-
minados entre os diversos povos da 
região. 

Mais de 7 mil folders com informações sobre o novo coronavírus 
foram entregues às comunidades indígenas de Roraima. O ma-
terial foi produzido em parceria com o Instituto Insikiran, Projeto 

Bem Viver, NCI, Nia Tero e Coiab. Foto: Divulgação/CIR



 O trabalho iniciado pela COIAB 
trouxe a discussão sobre a subnotifi-
cação dos casos de Covid-19 entre os 
povos indígenas, já que os dados ofi-
ciais consideravam apenas indígenas 
em territórios homologados, pautan-
do a imprensa nacional e internacio-
nal e, ainda, a atuação do movimento 
indígena e das organizações indige-
nistas aliadas. 

 Além de acompanhar o monitora-
mento dos casos, a Ascom trabalhou 
na produção de materiais informati-
vos em diferentes formatos e línguas 
indígenas. Podcasts, vídeos, cartazes, 
panfletos, entre outros, foram ampla-
mente difundidos pela rede de orga-
nizações indígenas. 

 Todos esses materiais foram fun-
damentais para a divulgação das me-
didas preventivas e das ações de 
enfrentamento à pandemia entre os 
povos indígenas da Amazônia.  

 Em 27 de maio de 2020 foi lançada 
uma campanha intitulada Pela vida 
dos povos indígenas da Amazônia 
Brasileira, com o objetivo de levantar 
fundos para promover ações diretas 
de cooperação para o enfrentamen-
to da Covid-19. A campanha teve o 
apoio indireto de várias organizações, 
incluindo a Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (APIB), que auxiliou 
na tradução para o inglês, italiano, es-
panhol e francês. Como resultado da 
ampla divulgação, a campanha mo-

bilizou, até novembro de 2020, mais 
de 300 doadores individuais.
 
 Em 10 de junho de 2020 foi divulga-
da a primeira edição do podcast Coiab 
Informa, apresentado pelo comuni-
cador indígena Eric Terena, trazendo 
informações de prevenção, dados atu-
alizados e depoimentos de lideran-
ças sobre a situação da Covid-19 em 
suas cidades, comunidades e aldeias. 
O podcast, produzido semanalmen-
te, foi publicado nas redes sociais da 
COIAB, além de grupos no WhatsApp 
e transmitido através da radiofonia.

3.4 EIXO I - COMUNICAÇÃO                                     



 Ainda em junho de 2020 foi lança-
da a websérie Somos Muitos Povos 
Contra a Covid-19, contendo 5 episó-
dios, abordando a situação da pande-
mia através de depoimentos de diver-
sas lideranças indígenas da Amazônia 
brasileira, relatando a luta de diferen-
tes povos no enfrentamento à nova 
doença.
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 Diversos textos foram produzidos 
com notícias atualizadas sobre a situ-
ação da pandemia nos nove estados 
amazônicos, mas também trazendo 
as denúncias sobre o racismo estrutu-
rante dos órgãos públicos - ao negar 
identidade e atendimento aos indíge-
nas que vivem em contexto urbano, e 
sobre as situações de violação de di-
reitos humanos.

 Além de divulgar informações so-
bre os casos de Covid-19, os cuidados 
preventivos e denúncias, a Ascom 
também deu visibilidade às ações 
empreendidas pela COIAB e sua rede 
de organizações no enfrentamento 
ao coronavírus. 

 Para reunir informações consoli-
dadas sobre as ações do Plano Emer-
gencial, a Ascom está produzindo um 
hotsite com registros e dados refe-
rente às ações executadas em cada 
estado. O hotsite será um instrumen-
to de prestação de contas a todos os 
parceiros envolvidos, bem como à so-
ciedade em geral.
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 Para o fortalecimento da gestão e 
governança do Plano de Ação Emer-
gencial, foi criado o Comitê Indígena 
da COIAB para atuar no acompanha-
mento da situação da Covid-19 nos 
diferentes estados e regionais, e sub-
sidiar assim as tomadas de decisões 
mais sensíveis. O Plano de Ação Emer-
gencial também contou com a par-
ticipação de parceiros e apoiadores, 
consultados também em momentos 
estratégicos, o que foi fundamental 
para que tivesse eficácia, rápida exe-
cução e transparência necessária.

 Ao longo da execução do plano 
também foram realizadas as incidên-
cias nos diversos espaços institucio-
nais como a Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa dos Direitos Indígenas 
do Congresso Nacional, na discussão 
e construção da proposta de lei nº 
1142/2020, que dispõe sobre medidas 
de proteção social para prevenção do 
contágio e da disseminação da Co-
vid-19 nos territórios indígenas; cria 
o Plano Emergencial para Enfrenta-
mento à Covid-19 nos Territórios Indí-

genas; estipula medidas de apoio às 
comunidades quilombolas e aos de-
mais povos e comunidades tradicio-
nais para o enfrentamento à Covid-19; 
e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, a fim de assegurar aporte 
de recursos adicionais nas situações 
emergenciais e de calamidade públi-
ca. 
 
 A lei contou com forte participa-
ção da sociedade civil no seu proces-
so de construção e defesa e a COIAB 
foi parte desse importante processo, 
conduzido pela Deputada Federal 
Joenia Wapichana. 
 
  Para a defesa e implementação 
das ações de combate e tratamen-
to nos territórios, houve participação 
e articulação em reuniões com os 
procuradores do Ministério Público 
Federal (MPF) dos estados do Acre, 
Amazonas, Roraima e Pará, cobrando 
e subsidiando com informações. As 
reuniões foram realizadas em conjun-
to com as organizações dos estados 
que compõem a rede COIAB. 

 Também foram feitas denúncias 
aos organismos internacionais de Di-
reitos Humanos, sobre as violações 
de direitos indígenas feitas pelo go-
verno federal, à organismos interna-
cionais como a OEA e envio de infor-
mações para a Relatoria da ONU para 
as questões indígenas, em relação a 
pandemia e os seus impactos nos po-
vos indígenas. As ações foram realiza-
das em parceria com a organização 
Indian Law. 

 Nara Baré, coordenadora geral da 
COIAB, foi convidada para falar duran-
te a reunião do Conselho Permanente 
da Organização dos Estados America-
nos (OEA) no contexto da 3ª Semana 
Interamericana de Povos Indígenas, 
e da Comemoração do Dia Interna-
cional dos Povos Indígenas, realizado 
em 9 de agosto de 2020. Porém, sua 
participação foi vetada pelo Embai-
xador do Brasil na Organização dos 
Estados Americanos (OEA), Fernan-
do Simas Magalhães. Como oradora 
convidada, seu papel seria o de in-
formar ao Conselho Permanente, e 



3.5  EIXO II – GESTÃO E GOVERNANÇA                                 

outros convidados da sessão, sobre os 
impactos da Covid-19 entre os povos 
indígenas, e como as organizações e 
comunidades estão combatendo o 
vírus por iniciativa própria. Jaime Var-
gas, presidente da Confederação de 
Nacionalidades Indígenas do Equa-
dor (CONAIE) também teve sua parti-
cipação vetada.

 No judiciário, a COIAB, em con-
junto com a APIB e demais organiza-
ções, ajuizou ação jurídica no Supre-
mo Tribunal Federal - STF, chamada 
de Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 709, 
requerendo a construção de plano de 
ação a ser implementado principal-
mente juntos aos povos de recente 
contato e em isolamento voluntário.  

 Ao longo do monitoramento de 
casos de Covid-19, a COIAB, em par-
ceria com o IPAM, produziu docu-
mentos de análise e reflexão sobre os 
impactos do vírus em povos indíge-
nas amazônicos, como o estudo NÃO 
SÃO NÚMEROS, SÃO VIDAS! A ame-

aça da covid-19 aos povos indígenas 
da Amazônia brasileira que demons-
trou o alto índice de infecção e letali-
dade da doença em comparação aos 
não indígenas. 

 A COIAB integra ativamente as reu-
niões permanentes da APIB e COICA, 
ajudando na discussão do plano na-
cional e internacional indígena, bem 
como nas mobilizações de apoio e re-
cursos para a execução dos planos. 
Também participou, através da coor-
denação executiva e equipe técnica, 
de diversos eventos on-line, levando 
dados e denunciado o descaso com a 
saúde dos povos indígenas.   

Reunião de atualização do Plano Emergencial, em julho/2020.

Reunião com a equipe, em novembro/2020.
Foto: Neto Ramos/COIAB
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  As ações emergenciais de assis-
tência e cuidados básicos  foram vol-
tadas às aquisições, disponibilização 
e distribuição de produtos básicos 
como gêneros alimentícios (cestas bá-
sicas), material de limpeza e higiene, 
Equipamento de Proteção Individual 
- EPI’s (máscara, luva, bota), testes rá-
pidos, combustível, materiais de pes-
ca, ferramentas de roça para garantir 
a produção de roça e evitar acesso às 
cidades, a instalação e apoio nas Uni-
dades de Atenção Primária Indígena 
– UAPI’S e das Barreiras Sanitárias e 
Epidemiológicas, além de outros su-
primentos emergenciais. Entre os 
meses de março a novembro de 2020 
a COIAB realizou a aquisição desses 
materiais, com a finalidade de apoiar 
as comunidades indígenas da Ama-
zônia brasileira que apresentavam 
grandes índices de contaminação por 
COVID-19.

 Os apoios do Plano de Ação Emer-
gencial atenderam sempre a neces-
sidade coletiva, conforme as espe-
cificidades dos povos indígenas da 

Amazônia, dando prioridade às regi-
ões mais atingidas pelo vírus. O le-
vantamento, monitoramento de da-
dos e informações sobre a situação 
da Covid-19 entre os povos indígenas 
da Amazônia, realizado pela COIAB e 
sua rede de organizações, foram fun-
damentais para orientar as ações efe-
tivas de doações e apoios diretos. 

UAPIS - UNIDADES DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA INDÍGENA 

 As chamadas Unidades de Aten-
ção Primária Indígena (UAPIs) foram 
instaladas em aldeias estratégicas 
em diversas regiões da Amazônia, 

para atender casos de síndrome gri-
pal de baixa e média complexidade, 
com ambientes adaptados às neces-
sidades dos povos indígenas.

 Em uma parceria entre COIAB, Ex-
pedicionários da Saúde (EDS), DSEIs e 
parceiros, foram instaladas 20 UAPIs 
de forma direta pela COIAB  e apro-
ximadamente 206 via outros parcei-
ros. Cada unidade foi composta por: 
concentrador de oxigênio, cilindro de 
50 ml de oxigênio, acessórios de oxi-
genoterapia, Kit de válvulas e fluxô-
metros, gerador a diesel, colchão inflá-
vel,redes, Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), entre outros itens. 

 O Plano também contemplou a 
composição estrutural e elétrica de 
acordo com as necessidades de cada 
região, além da aquisição e distribui-
ção de 23.925 testes rápidos de diag-
nóstico da Covid-19, com objetivo de 
apoiar na detecção rápida da doença.



 As UAPIs foram primordiais nas 
ações de assistência à saúde dos povos  
indígenas em áreas de difícil acesso 
ao SUS. Municípios próximos de área 
indígena possuem um sistema frágil 
de atenção secundária e muitas ve-
zes é inexistente uma rede hospitalar. 
Com isso, as UAPIs se tornaram uma 
referência no atendimento de casos 
de Covid-19 em indígenas. 

 O apoio às UAPIS beneficiou de 
forma direta e indiretamente 19.085 
indígenas em aproximadamente 50 
Terras Indígenas. 

 Para apoiar os profissionais de saú-
de, o Plano conseguiu adquirir 18.148 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual - EPIs, buscando assim a pro-
teção tanto do profissional de saúde 
indígena quanto da população aten-
dida.

BARREIRAS SANITÁRIAS

 
O plano emergencial também con-
templou apoio a barreiras sanitárias 
com intuito de frear a mobilidade de 
indígenas com sintomas e/ou suspei-
ta de Covid-19. Com isso foram reali-
zados testes rápidos, apoio a logística, 
comunicação com informes na língua 
indígena e apoio a profissionais para 
assistência à saúde durante o funcio-
namento da barreira.

CESTAS BÁSICAS E KITS
DE HIGIENE
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Na implementação de barreiras sanitárias em áreas de frontei-
ra, informações sobre a prevenção da Covid-19 são levadas às al-
deias das TIs Parque do Tumucumaque e Paru d’Este. O material 
foi produzido pela APITIKATXI, e APIWA, em parceria com COIAB, 
Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação Indígena e APOIANP, e 

traduzidos nas línguas Tiriyó, Wayana e Katxuyana. 
Foto: Divulgação/COIAB

Em setembro/2020, alimentos, materiais de higiene e equipa-
mentos de caça e pesca foram distribuídos na TI Enawenê Nawê, 
no Mato Grosso. A ação foi uma parceria entre a Coiab e Associa-
ção Indígena Enawenê Nawê, com o apoio financeiro da Avaaz, 
beneficiando aproximadamente mil indígenas da região. Foto: 

Associação Indígena Enawenê Nawê

“Em nome da comunidade da Aldeia São Pedro 
gostaria de agradecer a COIAB, UMIAB e FEPIPA 
pelo apoio nesse momento tão difícil que estamos 
passando.”  Simone Tembé, da Aldeia São Pedro, na Terra Indí-
gena Alto Rio Guamá, localizada no município de Santa Luzia (PA).



 Com objetivo de minimizar o fluxo 
de indígenas das aldeias nas cidades 
durante a pandemia, o plano emer-
gencial contemplou diversas aldeias 
com gêneros alimentícios e kits de hi-
giene, bem como toda a estrutura de 
logística para levar esses itens até as 
aldeias mais longínquas.  

 Foram distribuídas um total de 
10.006 cestas básicas, equivalente a 
155.093 toneladas de alimentos. 

KITS DE HIGIENE E EPIs

 Sabendo que o vírus é facilmente 
transmissível e o contato entre as po-
pulações indígenas é muito mais in-
tenso devido aos aspectos culturais, 
o Plano Emergencial viabilizou a en-
trega de 4.754 Kits de Higiene para 
apoiar na higiene individual e coletiva 
das populações indígenas em aldeias, 
comunidades e centros urbanos.

 Ao menos 100 famílias do povo 
Krahô, da Terra Indígena Kraôlandia, 
foram beneficiadas com cestas bási-
cas, kits higiênicos e de desinfecção.

3.6 EIXO III – AÇÕES EMERGENCIAIS DE 
ASSISTÊNCIA E CUIDADOS BÁSICOS

 AQUISIÇÃO DE POÇO ARTESIANO E 
EMBARCAÇÃO COM MOTOR 15 HP

 O Plano Emergencial também 
apoiou ações pontuais como constru-
ção de poços semi artesianos e ar-
tesianos, além de embarcações em 
diferentes territórios da Amazônia. A 
Aldeia Manoel Achurê, terra indígena 
Xambioá, foi umas das beneficiadas 
com rede de energia elétrica, poço 
semi-artesiano, motor mercury 15hp, 
canoa de alumínio 6m, caixa d’agua 
1000L, motobomba BMSI-2,5 e com-
bustível. Cerca de 48 pessoas foram 
beneficiadas de forma direta.

Kits de higiene foram distribuídos na Terra Indígena Krahô-
-Kanela, através da parceria entre COIAB, Avaaz e APOINKK. Foto: 

APOINKK



 O eixo da soberania alimentar e 
medicina indígena teve como objetivo 
fortalecer as iniciativas das mulheres 
indígenas na produção de alimentos 
nas comunidades indígenas. Contri-
buindo para a aquisição de equipa-
mentos a serem utilizados no melhora-
mento e enriquecimento dos roçados 
e hortas (insumos, Kits de roçado, se-
mentes, entre outros produtos), além 
de incentivar o uso da medicina tra-
dicional para prevenção e tratamento 
das doenças que acometem os povos 
indígenas, a ação envolveu organiza-
ções de mulheres indígenas da Ama-
zônia na implementação das ações 
de combate à Covid-19, e o pilar cen-
tral da articulação foi a mobilização 
das mulheres indígenas, com o apoio 
da União das Mulheres Indígenas da 
Amazônia Brasileira (UMIAB).

 Através do seu Plano de Ação 
Emergencial a COIAB, levando em 
consideração que os povos indígenas 
devem ter o direito e condições ne-
cessárias para produzir seus próprios 
alimentos e reafirmando sua autono-

mia, vem criando mecanismos para 
as comunidades indígenas produzi-
rem seu próprio alimento tradicional, 
com aquisição de sementes, equipa-
mentos de roça e pesca, sendo uma 
ferramenta estratégica para autono-
mia alimentar e permanência dos in-
dígenas em seus territórios.

 

 Com objetivo de apoiar as orga-
nizações indígenas de base, o Plano 
Emergencial viabilizou a aquisição de 
itens de apoio e incentivo à soberania 
alimentar e medicina tradicional nas 
próprias aldeias. Com apoio de par-
ceiros foram adquiridos 3.040 itens 
de roça, caça e pesca.  

3.7 EIXO IV – SOBERANIA ALIMENTAR E 
MEDICINA INDÍGENA

Em setembro/2020, através de doação da COIAB, a Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia 
(SITOAKORE) entregou para as mulheres do povo Apurinã, Terra Indígena Camicua, no estado do Amazonas, kits de pesca, material agrícola 

e sementes. Foto: SITOAKORE

“Viemos agradecer a Coiab, pela doação de material agrícola, kits de pes-
cas e sementes, que ajudará muito as mulheres mais necessitadas, espe-

cialmente neste período de pandemia da Covid-19. Vamos juntas!”
Letícia Yawanawá, da Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroes-

te de Rondônia (SITOAKORE).



FOTO: Neto Ramos/COIAB



 A COIAB, tendo como missão a de-
fesa dos direitos indígenas, empreen-
deu o desafio de atuar no combate e 
prevenção da Covid -19 entre os povos 
indígenas da Amazônia Brasileira.   

 Essa caminhada de muito trabalho 
e dor pelas perdas das muitas vidas de 
parentes, lideranças renomadas, pro-
fessores, crianças e anciões, mostrou 
que a existência de uma estrutura no 
âmbito dos estados não é suficiente 
para garantir os direitos indígenas.  
Ainda há muitos desafios a enfrentar 
para que as políticas públicas sejam 
de fato implementadas e os direitos 
sejam respeitados. Na ausência do 
Estado, o movimento indígena con-
tinuará a fazer a sua parte agora e 
no pós-pandemia.

 Os desafios são grandes mas, é 
importante frisar, que a execução do 
Plano de Ação Emergencial de Com-
bate ao Avanço do Coronavírus e de 
Tratamento entre os Povos Indígenas 
da Amazônia Brasileira, apresentado 
pela COIAB, minimizou considera-

velmente os impactos da pandemia. 
Portanto, se faz necessário uma aten-
ção especial às particularidades das 
ações das organizações indígenas. 
Pode-se afirmar que, com o apoio de 
parceiros, foi possível mitigar os efei-
tos da pandemia entre indígenas da 
Amazônia Brasileira e evitar mais da-
nos e perdas de vidas indígenas. 

 O plano de ação emergencial será 
continuado no “pós pandemia” , pois 
os impactos da Covid-19 devem ser 
sentidos mesmo após o controle do 
vírus. No meio da guerra da política 
negacionista do governo, garantir a 
vacinação da população indígena 
será um desafio.

 Para além dos cuidados, se im-
põem as sequelas deixadas pela do-
ença, como as dores permanentes 
no corpo, tonturas, dor de cabeça e 
outras, que tem dificultado a realiza-
ção das atividades cotidianas da vida 
nas comunidades. Segundo o Alerta 
Epidemiológico da Organização Pan 
Americana de Saúde - OPAS, as com-

plicações da COVID-19 ocorrem prin-
cipalmente em pessoas com fatores 
de risco: idosos, fumantes e aque-
les com comorbidades subjacentes, 
como hipertensão, obesidade, diabe-
tes, doença cardiovascular, doença 
pulmonar crônica (por exemplo, do-
ença pulmonar obstrutiva crônica e 
asma), doença renal crônica, doença 
hepática crônica, doença cerebrovas-
cular, câncer e imunodeficiência.

 Além do contexto da pandemia, os 
povos indígenas foram eleitos como 
inimigos pelo governo atual. Com 
isso, há a necessidade de se desdo-
brar nos cuidados com as vidas e 
na defesa dos territórios, que estão 
sendo invadidos e queimados crimi-
nosamente para a exploração, com 
incentivo e apoio do governo. Essa si-
tuação ameaça a segurança e sobe-
rania alimentar dos povos indígenas, 
além de expor ao vírus os que vivem 
nos territórios, afetando a dignidade, 
integridade social e, principalmente, 
a cultura indígena. 

4. DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
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Diante de tantos desafios expostos acima, há a consciência 
de que ainda temos muito trabalho a fazer e com o apoio 
de cada um que está nessa luta em conjunto, a missão 
continuará!

Só na Amazônia brasileira, até novembro de 2020, 
mais de 700 vidas indígenas foram levadas pela Co-
vid-19. Não são apenas números, são vidas!
Arte: APIB



Foto: Marcos Amend/Greenpeace



A rede de apoio e solidariedade, construída com nossos apoiadores e doadores, foi essencial para viabilizar as ações em defesa 
das vidas indígenas e para mitigação dos efeitos da pandemia. Em nome dos mais de 180 povos indígenas que vivem na Ama-

zônia brasileira, agradecemos imensamente cada contribuição.

6. REDE DE SOLIDARIEDADE

ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS PARCEIRAS

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) | Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônia (COICA)| Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará (APOIANP) | Associações das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro 
(AMARN)  | Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (ACIMRN) | Associação Indígena de Barcelos (ASIBA)  | 
Associação das Mulheres Indígenas do Médio Solimões e Afluentes (Aminsa) | Associação Floresta Protegida | Associação Indí-
gena Bekre Xikrin da Ti Bacajá  | Associação Indígena Parkatêjê Amjip Tar | Associação dos Povos Indígenas do Mapuera (APIM) 
| Associação Indígena Kaxuyana Tunayana Kahyana (AIKATUK) | Associação dos Povos Indígenas Tiriyó Kaxuyana e Txikityana 
(APITIKATXI)  | Associação dos Povos Indígenas Do Baixo Marmelos (APIBAM) | Associação das Guerreiras Indígenas de Rondô-
nia (AGIR) |  Associação dos Povos Indígenas São Marcos (APITSM) | Associação Terra Indígena Xingu (ATIX)  | Articulação dos 
Povos Indígenas do Tocantins (ARPIT)| Conselho Geral dos Povos Hexkaryana (CGPH) | Conselho Indígena Tapajós Arapiuns 
(CITA) |  Conselho Indígena de Roraima (CIR) | Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão 
(COAPIMA)  | Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (COIPAM) | Coordenação dos Povos Indígenas 
de Manaus e entorno (COPIME) | Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro/FOIRN (DMIRN) | Federação das Organi-
zações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) | Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus (FOCIMP) | 
Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA) | Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT) 
| Hutukara Associação Yanomami | Associação Indígena Parkatêjê Amji Tar Kaxuwa | Associação de Defesa Etnoambiental Ka-
nindé  |  Instituto Raoni | Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC) | Organização dos Povos Indígenas Apurinã 
e Jamamadi (OPIAJ) | Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre, Amazonas (OPIAJABAM) |  Or-
ganização dos Povos Indígenas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas (OPIROMA) |   Organização das Mu-
lheres Indígenas do Acre, Sul da Amazônia e Noroeste de Rondônia (SITOAKORE)  | União das Mulheres Indígenas da Amazônia 
Brasileira (UMIAB) | União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) | União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e 

Afluentes (UNIPI-MAS) 
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 PARCEIROS E DOADORES 

APOIADORES

Unicef  | WWF Brasil | Amazon Watch | The Amazon Conservation Team (ACT) Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 
| Avaaz | Conservação Internacional Brasil (CI) | Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônia (COICA) | CHIRA-
PAQ - Centro de culturas indígenas do Peru | Enlace Continental de Mujeres Indigenas de Las Américas (ECMIA) | Climate and 
Land Use Alliance (CLUA)  | Ford Foundation | Expedicionários da Saúde (EDS) | Embaixada da Noruega | Fundo Brasil de Di-
reitos Humanos (FBDH) | Greenpeace | Global Wildlife Conservation (GWC)  | Global Greengrants Fund (GGF) | Hivos | Instituto 
Leônidas e Maria Deane - Fiocruz Amazônia | Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) | Instituto Clima e Sociedade (ICS) 
| Indian Law| Land Is Life | Niatero | Fundação OAK  | Podáali Fundo Indígena da Amazônia Brasileira  | Rainforest Foundation 

US  | Rainforest Foundation Norway | SITAWI |  The Coca-Cola Foundation | Survival | The Nature Conservancy (TNC)

Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) | Centro de Trabalho Indigenista (CTI) | Doutores da Amazônia | Indigenous Foun-
dation (FSC) Fundação Getúlio Vargas (FGV) | Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM) 
| Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)  | International Funders For Indigenous Peoples (IFIP) | Instituto de Pesqui-
sa Ambiental da Amazônia (IPAM) | Instituto Socioambiental (ISA) | Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação Índígena | Mídia 
Ninja  | Mídia Índia  | Fundação Muraki | Organization Van Inheemsen in Suriname (OIS)  | Operação Amazônia Nativa (OPAN) | 

Rede de Cooperação Amazônica (RCA) | Uma gota no oceano 

PARCERIA COM OS DISTRITOS DE SAÚDE ESPECIAL INDÍGENA (DSEIS)

DSEI Altamira | DSEI Alto Rio Juruá | DSEI Alto Rio Negro | DSEI Alto Rio Purus | DSEI Alto Rio Solimões | DSEI Amapá e Norte do 
Pará | DSEI Araguaia | DSEI Cuiabá | DSEI Guamá Tocantins | DSEI Kaiapó do Mato Grosso | DSEI Kaiapó do Pará | DSEI Leste de 
Roraima | DSEI Manaus | DSEI Maranhão | DSEI Médio Rio Purus | DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes | DSEI Parintins | DSEI 
Porto Velho | DSEI Rio Tapajós | DSEI Tocantins | DSEI Vale do Javari | DSEI Vilhena | DSEI Xavante | DSEI Xingu | DSEI Yanomami



APOIADORES INDIVIDUAIS DA CAMPANHA DE DOAÇÃO
 

Matheus Trisotto | Rodney Peasley | Todd Goodenow | Victoria Lisboa | Heiko Janssen | Chloe Whipple | Marcelo Fagundes | Mark Lim | Ingrid Schäberle Laura 
Ribeiro Mascarenhas | Angela Woolsey | Claire Johnson | Adam Singerman Moana de Almeida | Nicholas Cross | Julia Elena Coronel | Jessika Vancellote |  Quan 
Le | Airton Vollet | Mário Nicácio | Lis Veras | Jaqueline Silva | Frederico Made | Maria Fernanda | Caritas Relva | Ana P. A. Nascimento | Natália Almeida | Aline de 
Almeida | Nadja Kolb | Cristina Gonçalves | Eliane Cristina | Ana Cecília | Maris Amado | Daniela Ityng | Luisa Reis | Braulino N Silva | Inácio Bittenc | Raquel Giffoni | 
Joana de Basti | Aleusis Santos | Monique Pinheiro | Jordana Coury | Ana Carolina | Carlice Benice | Peter Herman | Alessandra C R | Cyntia Nataly | Moacyr Araújo 
| Pedro Humberto | Sueli de Fátima | Maria Helena | Mariana Soares | José Ismael Sil | Claudio D’affl | Cibele Ferreira | Mônica C F Bar | Miguel Aparic | Cleber Ge-
ronimo | Evandro S Martins | Maria Angélica | Duanne de Oliveira | Maria Luiza | Sérgio Pinfild | Nilze Farath S | Helenice J C C | Edna Cesario |  Mário Guilherme | 
Inês Gomes Costa | Giovanna Souza | Cinthia Paulin | Claudia Maria | Anna Werena Wi | Elizabeth de M | Alessandra Men | Viviane Santal | Beatriz Helena | Eliza-
beth Amar | Inacio Bitten | Antonio Ferreira | Alice Figueiredo | Mônica Dantas | Frederico Made | Mariana Borges | Marcela C S | Mariana Baptis | Jaqueline M M | 
Wirnn Eunice | Wilma Taveira | Luzia Suzano S | Quenia Alves D | Ana Flavia Mor | Julia Alves | Janet Guper | Fernanda Hirak | Elita Ribeiro | Anna Teresa |  Raquel 
T Carva | Maria Clara F | Aurea Alves CA | Durcirene de S | Bianca Calil | Rosemary Orteg | Vania Lucia DE | Maria Inês | Sara Barroso D | Paula Fonseca | Glays Sil-
va | Steffany Vasco | Maria A Cardoso | Bento Batistel | Adrianne Perei | Kelvin Elton N | Gisele Maira Z | Amanda Gonçalves | Sandra L Alencar | Dayana A Santo 
| A F PIAZZI ME | Protegendo Vidas SP |  Neide Sonia R | José Bezerra P | Juliana Cristina | Louise Ota Yam | Maiane Nascimento | Priscila C Gonc | Joana Cabral 
D | Joelma Martucc | Raquel Mastrod | Amanda Rodrigues | Sonia Maria Al | Liliana Ishiha | Nelson Delfino | Bárbara Muhamm | Iracema C C MA | Deborah de 
Mar | Allan Charles | Danilo Woznica | Camila Weitzel | Vilma Maria A | Alex Daniel RI | Fernanda Lima | Dalva Maria BE | Luiz Alberto D | Raiza Campos L | Marcus 
Vinicius | Maria Graças S | Luisa Gonçalves | Katia Mayra Lo | Vivian do Carm | Sandra L Alencar | Letícia Barros | Carla Ripoli B | Fábio de Miran | Marisa Grigole | 
Martinho D Dos | Luiz Felipe M | Samir Dessbese | Alyne Silva De | Mirela Santos | Rita Biasi Fon | Simone Curi | Rosileia Inês | Cassio Noronha | Ketlen Stueber | 
Valter A Gonca | Ana C S Moreira | Clotilde Peruf | Cristina Mesq | Antonio Dimas | Manuela Arrech | Flavia Rodes L | Nathalye Nallo | Ricardo Leoni | Neusa Yoko Ito 
| Márcia R Freir | Luiza Hermeto | Maria Rita Mir | Elaini Cristin | Ana Lúcia de F | Simone Rocha V | Marcela Sardas | Elaine Khisida | Renata Anicio | Fernanda Tonia 
| André Luiz Vas | Ana Carolina O | Erica Vasques | Claudia Nogueira | Pilar Petrasi | Kolbe Wombral | Nelson Pintaud | Christine Alen | Maria C C Zani | Gabriela 
Range | Ana Flavia P S | Iami Rebouças | Janine Kleist | Anna C Vieira | Taemi Yoshimot | Ana Paula Carn | Fernando Antun | Gustavo Araújo | Ana Luiza Carvalho 
| Raphael Vasconcelos | Janussa de Cam | Débora de Pina | Samira Vilela | Laura Gomes | Fábio Ferrari | Suellen Viana | Beatriz Judice | Eugênia Augusta | Luci 
Helena Ba | Marco Sarue | Monica Bergman | Cleber Geronim | Sandra L Alencar | Luisa Gonçalves | Carlos R Trebb | Katia Sayuri F | Aline Alves | Bento Batistel | 
Aline Gonçalves | Carlice Benice | Simone Santos | Maria Luiza B | Gisele Maira P | Dalva Maria Be | Mary Kazuko | Martinho D Dos | Suzana Cidade | Celso Pereira 
| Isaura Aramaki | Sonia Glaucia | Roberto D And | Nelson Delfino | Suzana Cidade | Alice Xavier | Maria Paula Le | Salvador Addas | Alfredo Amaral | Isabela de 
Sou |  Louise Ota Yam |  Ana Lucia de O | Rosemary Orteg | Ana Luiza Carvalho | Caroline Ribei | Juliano Silva | Daniel Chiaret | Stephanie Uill | Priscila P | Renata 
Beckert | Maurício Kenya | Telma Rodrigues | Lucas Pereira | Cleusa Mara Ve | Vanessa Carina | Elias Prestes | Marcos Antonio | Carolina Pasch | Desdemona Teno 
| Thais S da S M | Maria Emília T | Renata M Henri | Patricia G Bol | Nuredin Ahmad | Ana J Teodoro | Juliano Silva | Associação DOU | Ana Paula More | Antonio 
Rocha | Gustavo de Alm | Juliana Cristina | Flávia da Cost | Anderson Prere | Regina Cristin | Gabriel Jamur | Carlos Augustin | Maria Carolina | Elisabeth Cass | Ta-
niella Carva | Carolina Neves | Sonia Maria Pa | Cyntia Nataly | Katia Sayuri F | Ana Aparecida | Rina Paulino R | Stella Maris N | Mayla de Aguia | Lara Torres | Ana 
Paula Pinto | Tatiana Galan | Ana Carolina F | Valter A Gonc | Rafaela Boettc | Ana C Machado | Ana Lucia De O | Carla Marina M | Lucas G R Stef | Radka Chobotov 
| Larissa Monteiro | Dalva Maria Be | Laila Brito | Sonia Maria Pa | Carlice Benice | Edna Cesario Pe | Silvana Lucia | Ramón Coira Luaces | Jewelry Design and Build
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