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O O tema das políticas sociais é fundamental em 
países desiguais como o Brasil, ainda que tenha 
conquistado mais atenção e esforço político e eco-
nômico apenas no bojo das discussões da Consti-
tuição Federal de 1988. É na dita “Constituição Ci-
dadã”, em seu artigo 3°, que são definidos como 
“objetivos fundamentais da República: a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária; a 
garantia do desenvolvimento nacional; a erradi-
cação da pobreza e a marginalização reduzindo 
as desigualdades sociais e regionais; bem como a 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”. A Constituição ainda 
define, em seu artigo 6º, que são direitos sociais 
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência so-
cial, a proteção à maternidade e à infância, e a 
assistência aos desamparados.

É imprescindível a atuação estatal para impac-
tar tanto na modificação das causas, quanto na 
mitigação das consequências das desigualdades, 
contribuindo para o desenvolvimento social e eco-
nômico do país. Apesar dos imensos desafios do 
Estado brasileiro na implementação de ações e 
políticas a fim de perseguir esses objetivos, ape-
nas em 2009, com a Lei 12.094, foi criada uma 
carreira pública específica para atuação na área, a 
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, 
composta pelo cargo de Analista Técnico de Políti-
cas Sociais (ATPS), tendo tido o primeiro ingresso 
de servidores em 2013.

A carreira é composta atualmente de cerca de 760 
analistas, distribuídos entre os seguintes ministé-
rios e órgãos: Ministério da Saúde, Ministério da 
Cidadania, Ministério da Economia, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministé-
rio da Justiça e da Segurança Pública, Ministério 
da Educação, Ministério do Desenvolvimento Re-
gional, Controladoria-Geral da União, Presidência 
da República, Escola Nacional de Administração 
Pública, dentre outras unidades da administração 
pública em exercício descentralizado. São servi-
dores e servidoras que atuam na formulação ou 
adaptações de políticas e ações públicas, bem 
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como, no apoio à implementação e monitoramen-
to de seus resultados. 

No contexto das ações para enfrentamento da 
covid-19, dentre as inúmeras e diversificadas in-
serções dos membros da carreira, destacando as 
mais próximas da pandemia, há ATPS atuando 
em diversas áreas da vigilância em saúde, ações 
fundamentais para que se tenham dados e aná-
lises confiáveis da situação no Brasil; na gestão 
das ações na Atenção Primária à Saúde, apoiando 
a ampliação e preparação das equipes para atu-
arem na pandemia; nas diversas regiões do país 
monitorando a situação em relação aos povos in-
dígenas e orientando ações específicas; atuando 
com as políticas direcionadas às pessoas privadas 
de liberdade e com aquelas em situação de rua, 
grupos historicamente violados em seus direitos 
humanos e que portanto precisam de ações dire-
cionadas, tanto na saúde, quanto na assistência 
social; por fim, mas sem esgotar essa lista, tem 
ATPS trabalhando no CadSUAS e demais ações 
para viabilizar o cadastramento e repasses do au-
xílio emergencial. 

Como forma de organização e representação da 
carreira foi criada, em 2013, a Associação Nacio-
nal da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, que tem como objetivos não apenas a 
defesa e a valorização do serviço público e da atu-
ação das/os ATPS, mas também o fortalecimento 
das políticas sociais, por meio do desenvolvimento 
e aperfeiçoamento da gestão, da formulação, da 
implementação sustentável, do monitoramento e 
da avaliação das políticas públicas na área social, 
no contexto do Estado Democrático de Direito.

Dado o amadurecimento tanto da carreira, quanto 
da Associação, vislumbrou-se a possibilidade de 
produção de materiais técnicos sobre Políticas So-
ciais. A partir das trajetórias profissionais e cientí-
ficas das/os analistas, o objetivo é complementar 
a visão acadêmica e superar o fazer burocrático 
guiado por decisões imediatistas, desprovido de 
análises e avaliações embasadas.

A pandemia da covid-19 espalhou-se rapidamen-
te pelo globo, atingindo países e pessoas pobres 
e ricos, jovens e idosos, chamado por alguns, 
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em uma leitura apressada, de vírus democráti-
co. Qualquer análise um pouco mais aprofundada 
evidencia, no entanto, que especialmente as con-
sequências são muito diferentes de acordo com 
desenhos de políticas públicas adotados pelos pa-
íses, notadamente a existência e a organização 
de sistema público de saúde e ações de apoio à 
renda e à segurança alimentar dos cidadãos, bem 
como o grau de vulnerabilidade de grupos popula-
cionais, que é alto no caso de povos indígenas em 
diversas partes do mundo, comparado à popula-
ção não-indígena.

A ANDEPS inaugura os Cadernos de Políticas So-
ciais abordando tema de grande relevância e pa-
radigmático: a pandemia de covid-19 e os povos 
indígenas. Este recorte se justifica, pois a maioria 
destes povos encontra-se sob altos graus de vul-
nerabilidade, seja pelo menor contato com o res-
tante da população e consequentemente menores 
níveis de imunidade, seja pelas desigualdades so-
cioeconômicas.

Este Caderno, ao destacar experiências interna-
cionais de enfrentamento à covid-19 entre popu-
lações indígenas, propicia conhecimento sobre as 
possibilidades, inovações e limitações de outros 
países, podendo gerar inspiração e embasamento 
para atuação nas políticas sociais brasileiras dire-
cionadas a este público. Destaca que, justamente 
pela diversidade cultural dos povos indígenas, é 
impossível a simples transposição de políticas de 
um local para outro e que por esse motivo é fun-
damental a participação dos próprios represen-
tantes dos grupos populacionais na elaboração 
das políticas.

Registramos o agradecimento aos esforços de 
pesquisa e reflexão das/dos ATPS que participa-
ram desta publicação, já convidando demais co-
legas a publicarem sobre seu campo de atuação, 
trazendo olhares diversos sobre a realidade en-
frentada pelas políticas sociais.

Boa leitura!
Associação Nacional de Desenvolvimento da Carreira de Políticas Sociais
Gestão 2019-2020



9

CADERNOS DE POLÍTICAS SOCIAIS
Povos indígenas e o enfrentamento à pandemia de covid-19: experiências internacionais

IN
TR

O
D

U
ÇÃ

O A emergência global de saúde pública causa-
da pela covid-19 acirrou desigualdades sociais e 
econômicas, expôs fragilidades dos sistemas de 
saúde, apontou dificuldades do aparato estatal 
em produzir respostas rápidas e adequadas aos 
diferentes contextos, e intensificou os efeitos de 
iniquidades no acesso à saúde, sobretudo de po-
pulações historicamente vulnerabilizadas, como é 
o caso dos povos indígenas.

O avanço da pandemia exigiu de autoridades e 
cidadãos em todo o mundo esforços inéditos de 
busca, tradução e síntese de evidências científi-
cas e de experiências de enfrentamento com o in-
tuito de apoiar a tomada de decisão em diversos 
níveis. Diferentes iniciativas foram desenvolvidas 
com a finalidade de compartilhar informações es-
tratégicas para prevenção e controle da infecção, 
em formato e linguagem acessíveis para grupos 
sociais distintos.

Esta publicação – elaborada por Analistas Técni-
cos de Políticas Sociais (ATPS) e indigenistas com 
trajetórias na área de saúde indígena – busca 
sintetizar experiências internacionais de enfren-
tamento da covid-19 com ênfase nas ações reali-
zadas para ou por povos indígenas. 

Apresentamos aqui um panorama, a partir da apro-
ximação de realidades diversas, que possibilita 
traçar diferentes caminhos para futuras pesquisas 
que venham a aprofundar recortes específicos, 
ora espraiados. Colocamos essas experiências, 
lado a lado, sem a intenção de compará-las, mas 
sim de instigar questionamentos e mostrar pos-
sibilidades, fornecendo subsídios para análises e 
decisões de governos, organizações e movimen-
tos sociais. Essa escolha justifica a ausência de 
informações sobre a experiência brasileira nesta 
publicação, uma vez que sua principal intenção foi 
reunir e disponibilizar informações sobre alterna-
tivas de enfrentamento à covid-19, em diferentes 
modelos de atenção à saúde. Os países foram se-
lecionados com o objetivo de apresentar um pou-
co da diversidade de povos indígenas no mundo, 
trazendo experiências situadas em cada um dos 
seis continentes, priorizando aquelas que se des-
tacavam de alguma maneira e que dispunham de 
mais  informações nos idiomas português, inglês 
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ou espanhol, acessíveis em publicações acadêmi-
cas e científicas, material jornalístico e documen-
tos institucionais.

Cabe ressaltar que, apesar de não haver uma 
definição conceitual mundialmente aceita, a de-
nominação de “indígenas” emergiu como imposi-
ção do colonialismo histórico e ganhou contornos 
mais abrangentes a partir das lutas por reconhe-
cimento de povos em diferentes regiões do plane-
ta. Atualmente, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) reconhece como povos indígenas aqueles 
que se autodefinem como tal em face das dife-
renças que mantêm em relação a outros grupos 
dentro de um Estado, pela ocupação tradicional 
de territórios ancestrais que têm fundamental im-
portância para sobrevivência coletiva física e cul-
tural, que vivem ou viveram experiências de sub-
jugação, marginalização, expropriação, exclusão 
ou discriminação por causa de suas culturas, e 
que têm modos de vida ou de produção diferentes 
do modelo nacional hegemônico dominante.

Estimada em 476 milhões de pessoas, distribuídas 
em 90 países de todos os continentes1 e falantes 
de 4.000 das 7.000 línguas praticadas no globo2, 
a população indígena mundial é caracterizada pela 
sua diversidade de culturas e de formas de orga-
nização social. Em comum, possuem os piores in-
dicadores de saúde quando comparados com po-
pulações não indígenas, resultado de iniquidades 
sociais e de acesso aos serviços públicos. Apesar 
de contabilizarem 6% da população global, os po-
vos indígenas respondem por 15% da população 
em situação de extrema pobreza e apresentam 
expectativa de vida até 20 anos menor que a de 
não indígenas em todo o mundo3. A chegada da 
pandemia de covid-19 tem acirrado os processos 
de vulnerabilização dos povos indígenas em diver-
sos países, exigindo respostas tempestivas, ro-
bustas e adequadas de seus governos.

Em países com deficiências generalizadas na es-
trutura dos serviços de saúde, as populações in-
dígenas estão ainda mais vulnerabilizadas. No 
continente africano, estima-se que mais de 14,2 
milhões de pessoas se autodeclaram indígenas, 
entre grupos de caçadores-coletores e grupos de 
pastores que estão em 22 países. Na África Cen-

1 | THE WORLD BANK. Indigenous peoples. 
2020. Disponível em: bit.ly/3naPLbt. Aces-
so em: 30 out. 2020.
2 | UNITED NATIONS. Department of Econo-
mic and Social Affairs. State of the World’s 
Indigenous Peoples. New York: United Na-
tions, 2009. Disponível em: bit.ly/37VoUde. 
Acesso em: 30 out. 2020.
3 | Ibid., nota 1.

http://bit.ly/3naPLbt
http://bit.ly/37VoUde
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tral estão 15 diferentes grupos etnolinguísticos 
incluindo os povos Gyeli, Kola, Baka, Aka, Bongo, 
Efe, Mbuti, Twa, entre outros, que vivem nos se-
guintes países: Angola, Burundi, Camarões, Re-
pública Centro-Africana, República Democrática 
do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Uganda e Ru-
anda. No Congo, por exemplo, enquanto 94% das 
mulheres não indígenas têm acesso ao pré-natal, 
esse serviço só é acessado por 37% das mulheres 
indígenas4. Nesta publicação, apresentamos as 
respostas dos governos de Moçambique e Nigéria 
para enfrentamento da pandemia de covid-19.

No continente asiático os povos indígenas podem 
ser identificados como “nacionalidades minoritá-
rias”, “minorias étnicas”, “tribos das montanhas”, 
“tribos aborígenes”, “adivasi”, “janajati”, “tribos 
programadas (scheduled tribes)” entre outros. 
Países como as Filipinas, Taiwan, Malásia, Nepal 
e, mais recentemente, o Japão adotaram o ter-
mo “povos indígenas” seguindo a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indí-
genas e a Convenção nº 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), enquanto a China, 
Índia e Bangladesh resistem em reconhecer essa 
definição. São centenas de grupos diferentes, en-
tre eles: Bawm, Chak, Chakma, Khumi, Khyang, 
Lushai, Marma, Mro, Pangkhua, Zhuang, Manchu, 
Hui, Miao, Khengs, Adivasi, Birmi, Brokpa, Doya, 
Lepcha, Gond, Oraon, Khond, Bhil, Mina, Onge, 
Jarawa, Nagas, Vadda, Magar, Tharu e Tamang. 
Aproximadamente 70% da população indígena 
mundial encontra-se na Ásia, com maior concen-
tração na China e na Índia. Esta publicação apre-
senta a experiência da Índia no enfrentamento 
da covid-19, onde a constituição prevê a garantia 
de direitos para os 461 diferentes grupos étni-
cos. Outros países asiáticos chamam a atenção 
por suas estatísticas a respeito da saúde indíge-
na, como o Cambodja, onde 52% das crianças 
indígenas apresentam importante déficit nutricio-
nal, e o Nepal, onde 43% das mulheres indígenas 
informam não ter acesso aos serviços de saúde5.

Existem também populações indígenas na região 
Ártica do planeta. O povo Sami inclui diversos 
subgrupos, estratificados por localização geográ-
fica e língua, que vivem em maior proporção na 

4 | UNITED NATIONS. Department of Eco-
nomic and Social Affairs. State of the 
World’s Indigenous Peoples: Indigenous 
Peoples’ access to health services. New 
York: United Nations, 2018. Disponível em: 
bit.ly/3nmubBb. Acesso em: 30 out. 2020.
5 | Ibid., nota 4.

http://bit.ly/3nmubBb
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Noruega, seguida da Suécia e Finlândia, com a 
menor proporção residindo na península russa de 
Kola. Na Groenlândia, território dinamarquês si-
tuado entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, 
também vive o povo Inuit. Esses povos compar-
tilham o mesmo processo histórico de coloniza-
ção, sem registros de experiências de escravidão 
ou genocídio. Apesar disso, na Groenlândia, onde 
cerca de 90% da população é indígena, estão re-
gistrados os maiores índices de suicídio entre ho-
mens jovens no mundo e a mais alta prevalência 
de tuberculose está entre as comunidades indíge-
nas na Rússia6. Aqui apresentamos a resposta da 
Suécia, Noruega e Finlândia à pandemia, dadas 
as suas similaridades.

Conhecidos como “americanos nativos” ou “ha-
vaianos nativos” nos Estados Unidos e como “pri-
meiras nações” no Canadá, a maioria dos povos 
indígenas da América do Norte vive em contextos 
urbanos. Nos EUA existem aproximadamente 566 
grupos indígenas e no Canadá são mais de 600 
comunidades reconhecidas pela federação, mas 
estima-se que cerca de 25% da população indíge-
na desse país ainda aguarda reconhecimento. Os 
Inuit, Métis e Navajo são alguns dos principais po-
vos nesta região. A população indígena tem uma 
expectativa de vida 5,2 anos menor que a popula-
ção não indígena, possui 3,5 vezes mais chances 
de cometer suicídio nos EUA, e compõe as maio-
res taxas de mortalidade infantil e materna na po-
pulação canadense7. As estratégias de enfrenta-
mento de ambos os governos, EUA e Canadá, são 
também apresentadas nesta publicação.

Os “aborígenes” australianos são divididos entre 
povos aborígenes, que já habitavam a Austrália 
no início da colonização inglesa, e os povos das 
ilhas do Estreito de Torres, que juntos contabi-
lizam cerca de 250 grupos distintos8. Os Maoris 
são um dos principais povos indígenas da região 
do Pacífico Sul e compõem, juntamente com ou-
tros povos indígenas ilhéus, 15% da população 
da Nova Zelândia. A expectativa de vida da po-
pulação indígena chega a ser 20 anos menor que 
a não indígena na Austrália e as taxas de mortes 
evitáveis entre os Maoris são o dobro daquela en-
contrada em populações não indígenas na Nova 

6 | Ibid., nota 4.
7 | Ibid., nota 4.
8 | MCKENDRICK, Jane et al. Aboriginal and 
Torres Strait Islander Healing Programs: a 
literature review. Healing Foundation. Dis-
ponível em: https://bit.ly/342KkDQ. Aces-
so em: 30 out. 2020.

https://bit.ly/342KkDQ
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Zelândia9. Nesta publicação são apresentadas as 
experiências desses dois países da região do Pa-
cífico Sul na produção de respostas para conter 
a contaminação pelo novo coronavírus em seus 
territórios.

Especial enfoque é dado às experiências no nos-
so contexto latino-americano, onde vivem aproxi-
madamente 45 milhões de indígenas, de cerca de 
800 diferentes grupos10. México, Peru, Guatemala, 
Bolívia e Equador são os países com maior popula-
ção indígena nesta que é a região com as maiores 
disparidades de renda e onde a reprimarização da 
economia provoca fortes pressões sobre os recur-
sos naturais. Na Colômbia, a taxa de mortalidade 
infantil chega a ser cinco vezes maior entre os po-
vos Wayuu quando comparada à média nacional, 
os Guarani na Bolívia apresentam prevalência de 
tuberculose oito vezes maior e apenas 9%  têm 
acesso à água potável, e entre os Maya na Gua-
temala a expectativa de vida é 17 anos menor 
quando comparada à população não indígena11. 
As experiências de enfrentamento à covid-19 na 
Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, Gua-
temala, México e Peru são apresentadas a seguir.

9 | Ibid., nota 4.
10 | NAÇÕES UNIDAS; COMISSÃO ECONÔMI-
CA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CE-
PAL). Os Povos indígenas na América Lati-
na: avanços da última década e desafios 
pendentes para garantir seus direitos. 
Santiago do Chile, 2015. Disponível em: 
bit.ly/2JU7llM. Acesso em: 30 out. 2020. 
11 | Ibid., nota 4.

Onde encontrar informações sobre o enfrentamento 
da covid-19 junto aos povos indígenas no Brasil
● A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) desenvolveu 
um Plano de Ação Emergencial de Combate ao Avanço do Coronavírus e de Tratamento en-
tre Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, disponível em coiab.org.br/covid.

● A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) produziu também uma página especí-
fica sobre a pandemia, disponível em: apiboficial.org/emergenciaindigena.

● No âmbito governamental, é possível consultar a página oficial da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde (saudeindigena.saude.gov.br/corona) e da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (bit.ly/3a9TEd9).

Cumpre informar que divergências entre os dados epidemiológicos disponíveis nos sites 
das organizações indígenas e da SESAI podem ser identificadas, considerando que a SESAI 
acompanha apenas a população indígena aldeada, não dispondo de informações sobre ca-
sos e óbitos provocados pela covid-19 entre indígenas em contextos urbanos.

http://bit.ly/2JU7llM
http://coiab.org.br/covid
http://apiboficial.org/emergenciaindigena
http://saudeindigena.saude.gov.br/corona
http://bit.ly/3a9TEd9
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ARGENTINA
Sistema de Saúde 
na Argentina

O sistema de saúde ar-
gentino é misto e frag-
mentado, sendo divi-

dido em três subsetores: público, privado e de 
seguro social, que por sua vez também apresen-
tam subdivisões. Há diferentes fontes e formas 
de financiamento e coberturas, seguros e contra-
partidas aplicadas, assim como diversos regimes 
e órgãos de controle e fiscalização1. O subsetor 
público está dividido nos níveis nacional, provin-
cial e municipal, e sujeito aos regulamentos emi-
tidos pelos diferentes entes. O subsetor privado 
atende aos demandantes individuais, beneficiá-
rios de sistemas específicos e seguros privados 
por meio de consultórios e serviços corporativos. 
Inclui também entidades de seguro voluntário 
chamadas Empresas de Medicina Pré-paga, finan-
ciadas principalmente por famílias e/ou empre-
sas. O subsetor de seguro social está dividido em: 
Obras Sociais Nacionais (OSN), que somam apro-
ximadamente 285 e são reguladas e controladas 
pela Superintendência de Serviços de Saúde, en-
tre as quais se destaca o Instituto Nacional de 
Serviços Sociais, que fornece para aposentados e 

1 | OBSERVATÓRIO IBERO-AMERICANO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE BUCAL. Sis-
tema de Saúde – Argentina. Disponível em: 
bit.ly/340SVHg. Acesso em: 30 out. 2020.

Foto: INADI

AMÉRICA LATINA

http://bit.ly/340SVHg
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pensionistas, considerado a maior obra social da 
América Latina,  atendendo a 5 milhões de pesso-
as2; Obras Sociais Provinciais, que são direciona-
das aos empregados públicos de cada província e 
seus familiares3,  sendo uma para cada província 
– 23 no total – e uma para a cidade autônoma de 
Buenos Aires; Obras sociais das Forças Armadas 
e da Segurança; e Obras sociais de universidades 
e órgãos legislativos nacionais e poder judiciário. 
Em 2016 foi criado o Programa Nacional de Saúde 
para os Povos Indígenas, no âmbito da Diretoria 
Nacional de Atenção Comunitária, Subsecretaria 
de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de 
Promoção, Programas Sanitários e Saúde Comu-
nitária do Ministério da Saúde, por meio da Reso-
lução 1036 - E/20164. Os objetivos do programa 
são: a) formular planos para alcançar a redução 
das iniquidades nas condições de saúde das po-
pulações-alvo; b) diminuir a morbimortalidade da 
população indígena por meio do desenvolvimen-
to de programas preventivos e de promoção da 
saúde; c) desenvolver atividades de treinamento 
para pessoas de diferentes comunidades indíge-
nas com o objetivo de promover o acesso a ser-
viços públicos de saúde, aceitando a intercultu-
ralidade; d) estabelecer articulações com outras 
dependências e programas do Ministério da Saúde 
da Nação, Ministérios Provinciais de Saúde, Insti-
tuto Nacional de Assuntos Indígenas, Programas 
com Financiamento Internacional e outros Minis-
térios Nacionais, para coordenar ações e políticas 
direcionadas à população indígena5.

2 | INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS (PAMI). História. Disponível em: 
pami.org.ar/historia. Acesso em: 30 out. 
2020.

3 | JAIMARENA BRION, Guillermo. Obras 
sociales provinciales. Ministerio de Salud, 
2017. Disponível em: bit.ly/3448yhg. Aces-
so em: 30 out. 2020.

4 | ARGENTINA. Ministerio de Salud. Pro-
grama Nacional de Salud para los Pueblos 
Indígenas. Disponível em: bit.ly/3nacF2R. 
Acesso em: 30 out. 2020.

5 | Ibid., nota 4.

Foto: INADI

http://pami.org.ar/historia
http://bit.ly/3448yhg
http://bit.ly/3nacF2R
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Populações indígenas 
e a covid-19 na 
Argentina

Dos 40 milhões de ha-
bitantes do país, apro-
ximadamente 600.000 
são descendentes ou 

integrantes de comunidades indígenas Atacama, 
e a maioria se encontra estabelecida nas regiões 
de fronteira6. São 38 povos inscritos no Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas, dentre eles: 
Atacama, Chané, Diaguita, Guarani, Mapuche, 
Quechua e Tapiete7. Os dados sobre a evolução 
da covid-19 no país são disponibilizados nos in-
formes diários, sala de situação e dashboard do 
Ministério da Saúde, onde os dados são estratifi-
cados por província. O Instituto Nacional de As-
suntos Indígenas do Ministério de Justiça e  Direi-
tos Humanos argentino publicou em sua página 
informes regionais “Os Povos Indígenas diante da 
pandemia de covid-19”, realizado pela Plataforma 
Indígena Regional frente à covid-19 “Pela vida e 
pelos Povos”, que coordena o Observatório Regio-
nal sobre Direitos dos Povos Indígenas do Fun-
do para Desenvolvimento dos Povos Indígenas 
da América Latina e Caribe (FILAC)8. Em junho 
foi lançado o Informe preliminar9 sobre os efei-
tos econômicos e culturais da pandemia covid-19 
e do isolamento social, preventivo e obrigatório 
entre os Povos Indígenas na Argentina, onde são 
apresentados não apenas dados epidemiológicos 
sobre a covid-19 em indígenas por província, mas 
principalmente informações a respeito das con-
dições de vida e saúde desses povos que podem 
torná-los mais vulneráveis à pandemia. De acor-
do com esse relatório, 
na cidade de Resisten-
cia, capital da Provín-
cia de Chaco, no con-
glomerado de bairros 
Gran Toba, onde vivem 
cerca de 4 mil indíge-
nas, já existia eleva-
da taxa de contágio 
da covid-19. Dados da 
OMS de 19 de outu-
bro de 2020 apontam 
que a Argentina acu-
mula 979.119 casos e 
26.107 mortes provo-
cadas pela doença10.

6 | PUEBLOS INDÍGENAS. Pueblos Indígenas 
de Argentina. Disponível em: bit.ly/2KjCJd5. 
Acesso em: 30 out. 2010.
7 | ARGENTINA. Ministerio de Cultura. Los 
Pueblos originarios em Argentina, hoy. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3a1C5Mo. Aces-
so em: 30 out. 2020.
8 | PLATAFORMA INDÍGENA REGIONAL FREN-
TE À COVID-19. Los Pueblos Indígenas ante 
la pandemia del COVID-19. Primer Informe 
Regional. Disponível em: bit.ly/3qGrpsi. 
Acesso em: 30 out. 2020.
9 | SOCIETY FOR THE ANTHROPOLOGY OF 
LOWLAND SOUTH AMERICA (SALSA). Infor-
me preliminar Efectos socioeconómicos 
y culturales de la pandemia COVID-19 
y del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en los Pueblos Indígenas en 
Argentina, 2da etapa. 2020. Disponível 
em: https://bit.ly/36hYH90. Acesso em: 
30 out. 2020.
10 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
WHO Coronavirus disease (COVID-19) dashbo-
ard. 2020. Disponível em: covid19.who.int. 
Acesso em: 27 nov. 2020

Foto: MAGYP

http://bit.ly/2KjCJd5
https://bit.ly/3a1C5Mo
http://bit.ly/3qGrpsi
https://bit.ly/36hYH90
http://covid19.who.int
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

● Em razão da situa-
ção epidemiológica não 
homogênea no territó-

rio, foram estabelecidas duas medidas principais 
visando contemplar as distintas realidades do 
país11: Isolamento Social, Preventivo e Obriga-
tório (ASPO), decretado pelo governo federal dia 
16 de março de 2020 (Decreto nº 297/2020); e 
Distanciamento Social, Preventivo e Obrigatório;
● Elaboração de protocolos sanitários por atividade;
● Criação de Comitê de Ética e Direitos Humanos 
na pandemia de covid-19 (sem participação dos 
Povos Originários);
● Reforço no quantitativo de equipes de saúde;
● Instalação do serviço de ‘tele-covid’, para con-
sultas médicas de forma remota;
● Implementação de Novo Dispositivo Estratégico 
de Testes para Coronavírus em Terreno Argentino 
(DETeCTAr) para a busca intensificada de pessoas 
com sintoma de covid-19 para diagnóstico, isola-
mento e cuidado, em áreas de maior presença de 
vírus; entre outras.

11 | ARGENTINA. Ministerio de Salud. Nuevo 
coronavirus – COVID-19: información, re-
comendaciones del Ministerio de Salud de 
la Nación y medidas de prevención. 2020. 
Disponível em: bit.ly/2JUQlvF. Acesso em: 
30 out. 2020.

Foto: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina

http://bit.ly/2JUQlvF
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

As medidas propostas, 
como o Isolamento So-
cial, Preventivo e Obri-
gatório (ASPO), poten-
cializaram situações de 

racismo e de dificuldades no acesso a direitos bási-
cos, como à água e ao sistema de saúde, conforme 
apresentado no “Relatório ampliado: efeitos socio-
econômicos e culturais da pandemia de covid-19 e 
do isolamento social, preventivo e obrigatório nos 
povos indígenas da Argentina”, documento elabo-
rado por meio da articulação entre entidades indí-
genas e universidades nacionais. O relatório des-
taca a importância da prática do autocuidado, bem 
como uso da medicina tradicional como importan-
tes estratégias comunitárias no enfrentamento à 
covid-1914.

12 | Ibid., nota 11.
13 | PLATAFORMA INDÍGENA REGIONAL FREN-
TE AL COVID-19. Los pueblos indígenas ante 
la pandemia del COVID-19. Primer Informe 
Regional. FILAC; FIAY; ORDPI, 2020. Dispo-
nível em: bit.ly/3qPv72M.  Acesso em: 27 
nov. 2020. 
14 | Ibid., nota 9.

Foto: Gobierno de la Provincia de Jujuy, Argentina

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● Disponibilização das 
informações referentes 
à covid-19 em línguas 
indígenas12;
● Acesso dos indíge-

nas ao benefício socioeconômico denominado 
Ingresso Familiar de Emergência13.

http://bit.ly/3qPv72M
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BOLÍVIA
Sistema de Saúde 
na Bolívia

Implantado recente-
mente, o Sistema Úni-
co de Saúde boliviano, 

universal e gratuito, tem como princípios eficá-
cia, equidade, gratuidade, integralidade, inter-
culturalidade, intraculturalidade, intersetoriali-
dade, oportunidade, proeminência das pessoas, 
progressividade, solidariedade, universalidade e 
acesso universal a medicamentos e tecnologias 
em saúde (Lei nº 1.152, de fevereiro de 2019 - 
Estado Plurinacional da Bolívia)1. Os serviços de 
saúde ofertados pelo nível central do governo e 
as entidades territoriais autônomas se organizam 
de forma coordenada e complementar. A atenção 
à saúde universal e gratuita tem como marco a 
Política de Saúde Familiar Comunitária Intercul-
tural (SAFCI), sendo a Atenção Primária à Saú-
de (APS) a porta de entrada do sistema, através 
de unidades de saúde e equipes móveis de saúde 
(multiprofissionais) que atendem as populações 

1 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Ministerio de Salud. Ley n. 1152 , 20 de fe-
brero de 2019. La Paz: Ministerio de Salud, 
2019. Disponível em: https://bit.ly/33lJeTs. 
Acesso em: 01 nov. 2020.
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https://bit.ly/33lJeTs
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Populações indígenas 
e a covid-19 na 
Bolívia

A população indígena 
corresponde a 49,3% 
da população total, se-
gundo o censo de 2012, 

com cerca de 119 grupos indígenas diferentes3. 
Até o dia 19/10/2020 foram registrados 139.710 
casos e 8.463 óbitos por covid-19 no país, de 
acordo com a OMS. O monitoramento da evolu-
ção da pandemia é feito a partir do índice de risco 
municipal e é avaliado para todos os 339 municí-
pios do país4. A estratégia de monitoramento não 
estratifica os dados em relação aos povos indíge-
nas, mas informação de matéria jornalística de 22 
de julho indicava aproximadamente 800 indíge-
nas contaminados, de 36 diferentes povos, ape-
sar da falta de testes5. A Defensoria Pública (De-
fensoria del Pueblo), em informe sobre o impacto 
da covid-19 em povos indígenas da Bolívia, atesta 
que 43% dessa população vive em centros urba-
nos, em situação de pobreza e exclusão social e 

2 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Minis-
terio de Salud y Deportes.  Manual de orga-
nización y funciones. La Paz: Ministerio de 
Salud, 2012. Disponível em: bit.ly/2W4zfhp. 
Acesso em: 01 nov. 2020.
3 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Instituto Nacional de Estadística. Censos. 
Disponível em: bit.ly/375RNEa. Acesso em: 
01 nov. 2020.
4 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Ministerio de Salud. Índice de riesgo muni-
cipal COVID-19 em Bolivia. 2020. Disponível 
em: https://bit.ly/3nfqM7a. Acesso em: 01 
nov. 2020.
5 | PORTAL DE NOTÍCIAS UOL. Bolívia: 36 po-
pulações indígenas atingidas pela covid-19 
e ignoradas pelas autoridades. 2020. Dis-
ponível em: https://bit.ly/2K9BUnf. Acesso 
em: 01 nov. 2020.

que habitam regiões de difícil acesso ou que não 
estão cobertas pelas unidades de saúde. Os ser-
viços se organizam em quatro níveis de atenção 
e estão obrigados a oferecer acesso preferencial 
a pessoas em situação de vulnerabilidade como 
mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pesso-
as com deficiência, membros de povos indígenas 
originários campesinos, comunidades intercultu-
rais e afro-bolivianos. Os governos autônomos 
municipais e indígenas originários campesinos fi-
nanciam a atenção à saúde de sua população nos 
primeiro e segundo níveis e a União financia os 
serviços do terceiro e quarto níveis de atenção. 
O SUS boliviano conta com um Sistema Único de 
Informação em Saúde (SUIS). Há previsão legal 
de que o Ministério da Saúde boliviano possa ad-
quirir produtos de saúde específicos do subsetor 
privado para fortalecimento do sistema público de 
saúde. O Ministério da Saúde possuía em sua es-
trutura organizativa assembleias, comitês e con-
selhos de saúde, e vice-ministérios (equivalentes 
a secretarias) como o de saúde e promoção, e 
de medicina tradicional e interculturalidade, mas 
essa estrutura tem sido alterada pelo governo in-
terino, com a extinção do vice-ministério de me-
dicina tradicional e interculturalidade em junho 
deste ano, em plena crise sanitária2.

http://bit.ly/2W4zfhp
http://bit.ly/375RNEa
https://bit.ly/3nfqM7a
https://bit.ly/2K9BUnf
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que a pandemia chegou à Bolívia em meio a uma 
grave crise política e institucional, levando mui-
tos grupos indígenas para a mobilizações de rua. 
Informa, ainda, que o primeiro guia de manejo 
da covid-19 elaborado em março não apresentava 
medidas específicas para essa população e que 
as fichas de notificação epidemiológica não infor-
mam a identidade étnica e cultural dos pacientes, 
impossibilitando a desagregação dos dados para 
povos indígenas. A defensoria solicitou a inclu-
são desse enfoque, mas não obteve resposta. As 
restrições de circulação pela quarentena durante 
os últimos meses têm afetado os povos indíge-
nas Guarani, Weenhayek, Tapieté, Yuqui, Taca-
na, Uru del Lago Poopó, Moseten, Leco, Tsima-
ne, Uchupiamonas, Esse Ejja e Araona, sobretudo 
seus modos de vida e formas de sustento econô-
mico, repercutindo em falta de acesso a alimen-
tos e medicamentos. Tais restrições têm também 
prejudicado a produção de hortaliças e venda de 
leite entre Quechuas e Ayamaras, com perda de 
90 mil litros de leite por dia de quarentena. Dados 
informados pela defensoria mostram dificuldades 
de acesso aos serviços hospitalares por indígenas 
por questões geográficas, econômicas e culturais, 
e também denúncias de racismo institucional e 
negativa de assistência6. 

6 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Defensoria del Pueblo.  Informe sobre el 
impacto de covid-19 em los pueblos indí-
genas em el Estado Plurinacional de Boli-
via. 2020. Disponível em: bit.ly/3a92nvY. 
Acesso em: 01 nov. 2020.

Foto: Ministerio de Salud - Bolívia

http://bit.ly/3a92nvY
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Contratação de 5.000 
profissionais de saúde 
para reforçar a linha de 

frente no combate à pandemia de covid-19;
• Fiscalização dos preços dos medicamentos à 
venda nas farmácias que ajudam a combater os 
sintomas da covid-19;
• Ampliação da capacidade e expertise dos labo-
ratórios industriais farmacêuticos para produção 
de medicamentos relacionados à pandemia; 
• Compra e distribuição pelo governo central, 
através do Ministério da Saúde, de ventiladores e 
outros insumos;
• Envio de projeto de lei ao Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional para garantir atenção gratuita de 
pacientes com coronavírus em clínicas privadas 
com o intuito de estabelecer o respeito ao direito 
constitucional;
• Adoção de medidas de restrição de mobilidade 
para evitar a disseminação da pandemia;
• Disponibilização de canais de teleatendimento 
gratuito para covid-19;
• Adoção de plano de contenção, mitigação e re-
cuperação pós confinamento em resposta à co-
vid-19 baseado em uma estratégia de vigilância 
comunitária ativa;
• Oferta de auxílio financeiro e pagamento das 
contas de água e energia elétrica para famílias de 
baixa renda7;
• Decreto, no dia 27 de julho, de estado de cala-
midade pública por covid-19.

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Elaboração de protoco-
los de atenção específicos 
com ações de contenção, 
prevenção e assistência, 

obedecendo aos marcos de suas tradições e práti-
cas sociais, com adequação cultural e intercultural8;
• Elaboração, em julho de 2020, de plano de ação 
específico para mitigar os efeitos da covid-19 nos 
povos originários no país, através da promoção 
da saúde intercultural e o desenvolvimento de 
medidas de biossegurança, contratação de equi-
pes, distribuição de medicamentos e equipamen-
tos, assim como ações de reativação produtiva e 
ajuda direta a grupos vulneráveis com alimentos, 
insumos e auxílio financeiro9 10;

7 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Ministerio de Salud. Boletin Informativo 
– 2020. Disponível em: bit.ly/2JMa2WF. 
Acesso em: 01 nov. 2020.
8 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Mi-
nisterio de Salud. Gobierno define protocolo 
de atención a pueblos indígenas en la lucha 
contra el COVID-19. 2020. Disponível em: 
https://bit.ly/376kDUT. Acesso em: 01 nov. 
2020.
9 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Ministerio de Salud. Ministerio de Salud 
presentó plan integral para mitigar efec-
tos del COVID-19 em los pueblos indígenas. 
2020. Disponível em: bit.ly/3a1CMoY. Aces-
so em: 01 nov. 2020.
10 | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
Ministerio de Salud. Dirección de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad entrega ayu-
da humanitária a pueblos de Cochabamba. 
2020. Disponível em: bit.ly/37707n3. Acesso 
em: 01 nov. 2020. 

http://bit.ly/2JMa2WF
https://bit.ly/376kDUT
http://bit.ly/3a1CMoY
http://bit.ly/37707n3
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

A falta de informações 
desagregadas por etnia, 
acessíveis (não há um 
veículo de informação 
específico sobre a pan-

demia) e nos idiomas falados pelas diferentes na-
ções (trata-se de um Estado plurinacional) dificul-
tam o planejamento de ações de enfrentamento à 
covid-19 pelas organizações indígenas, sobretudo 
entre os mais vulnerabilizados, isolados e de re-
cente contato. A Defensoria Pública informou em 
nota que os povos indígenas têm sido excluídos de 
participar do Conselho Nacional para Redução dos 
Riscos e Atenção a Desastres e Emergências, dos 
Comitês Departamentais e dos Comitês Municipais, 
e os especialistas em medicina tradicional não fo-
ram incorporados ao Conselho Científico Assessor, 
aspecto que impede a adoção de um enfoque in-
tercultural. Essa exclusão motivou manifestações 
públicas de organizações indígenas dirigidas ao 
governo central, exigindo um plano de contingên-
cia e medidas para a proteção dos seus povos11. O 
plano específico para povos indígenas, publicado 
tardiamente, contou com representantes da Con-
federação de Povos Indígenas do Oriente, Chaco 
e Amazônia de Bolívia (CIDOB), do Conselho Na-
cional de Ayllus e Marcas do Qullasuyo (Conamaq) 
e organismos internacionais como o Sistema das 
Nações Unidas12. 

11 | Ibid., nota 6.
12 | Ibid., nota 9.
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CHILE
Sistema de Saúde 
no Chile

O Sistema Nacional de 
Serviços de Saúde (Sis-
tema Nacional de Servi-

cios de Salud - SNSS) foi criado em 02 julho de 
1979, a partir dos dois sistemas anteriormente 
existentes, o SNS e o SERNEMA (Servicio Médi-
co Nacional de Empleados). O SNSS compreen-
de um subsistema público, o Fundo Nacional de 
Saúde (Fondo Nacional de Salud - FONASA), e 
outro privado, representado pelas Instituições de 
Saúde Previsional (Instituiciones de Salud Previ-
sional - ISAPRE). O Sistema se caracteriza pela 
centralização e organização dos serviços de saúde 
prestados à população, pautando-se pelos princí-
pios de equidade, participação e solidariedade. A 
atenção primária à saúde é de competência muni-
cipal, sob orientação técnica do Ministério da Saú-
de. Compete ao braço público do SNSS a oferta 
de serviços ambulatoriais e hospitalares à popu-
lação beneficiária, atualmente representados por 
29 Serviços de Saúde distribuídos em 15 regiões 
do país. Já o braço privado do Sistema, a ISA-
PRES, opera na lógica da oferta de planos de ser-
viços, com nível de cobertura que varia de acordo 
Foto: CONADI

AMÉRICA LATINA
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com a capacidade de investimento dos usuários¹. 
O país conta com um Programa Especial de Saúde 
e Povos Indígenas (PESPI), que tem como obje-
tivo “gerar ações que permitam contribuir para 
melhorar a qualidade, acessibilidade e resolutivi-
dade na atenção à saúde” da população indígena. 
O Programa possui três eixos de ação: participa-
ção social indígena, equidade e interculturalidade. 
Envolve tanto a participação direta de represen-
tantes indígenas em Mesas de Saúde Intercultu-
rais Locais, que atuam na formulação e avaliação 
de Planos de Saúde Intercultural na Rede Sanitá-
ria de Serviço, como estratégias de sensibilização 
e capacitação junto a profissionais e serviços de 
saúde, com enfoque intercultural. Para isso, con-
ta com assessores e facilitadores interculturais de 
associações indígenas, que compõem as Mesas 
de Saúde Interculturais Locais juntamente com 
os responsáveis técnicos de saúde da Direção de 
Saúde Comunal e encarregados de participação 
e promoção de cada Centro de Atenção Primária 
em Saúde. “As Mesas procuram conferir um enfo-
que em ações preventivas de saúde, dando des-
taque aos fatores de proteção à saúde presentes 
na cosmovisão e na prática ancestral dos povos 
originários”. A ideia central é que o enfoque in-
tercultural seja incorporado de forma transversal 
nos programas de saúde, promovendo “o reco-
nhecimento, salvaguarda, fortalecimento e com-
plementaridade dos sistemas culturais de saúde 
dos povos indígenas”².

1 | OBSERVATÓRIO IBERO-AMERICANO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE BUCAL. 
Sistema de saúde – Chile. Disponível em: 
bit.ly/2JMakwJ. Acesso em: 02 nov. 2020.
2| GOBIERNO DE CHILE. Ministerio de Salud. 
Programa Especial de Salud y Pueblos Indí-
genas – PESPI. Disponível em: bit.ly/3449FgW. 
Acesso em: 02 nov. 2020.

Foto: CONADI

http://bit.ly/2JMakwJ
http://bit.ly/3449FgW
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Populações indígenas 
e a covid-19 no 
Chile

Segundo dados do últi-
mo censo realizado no 
Chile, em 2017, a po-
pulação indígena era de 

2.185.792 pessoas, o que corresponde a 12,8% 
da população total. Os Mapuche representam 
quase 80% da população indígena chilena, regis-
trando um total de 1.745.147 pessoas, seguidos 
em população pelos Aymara e Diaguita, entre ou-
tros, como Rapa Nui, Quechua, Lican Antay, Colla, 
Kawésqar e Yagán³. Organizações, lideranças in-
dígenas e pesquisadores têm apontado para a fal-
ta de transparência nas informações oficiais sobre 
o impacto da covid-19 na população indígena do 
país. Não há dados estatísticos sobre indígenas 
contaminados, falecidos ou recuperados. Para a 
população em geral, até o dia 19/10/2020 foram 
registrados 491.548 casos e 13.635 óbitos por 
covid-19 no país, de acordo com a OMS. Andrés 
Cuyul, acadêmico da Universidade da Fronteira 
(Universidad de La Frontera - Temuco) e mestre 
em Saúde Pública, em entrevista ao Portal Ciper, 
afirmou que as informações oficiais do governo 
não apresentam dados desagregados por povo in-
dígena, embora haja desde 2016 uma norma do 
Ministério da Saúde que obriga a presença des-
se tipo de discriminação em todos os registros4. 
Uma estratégia utilizada por alguns pesquisado-
res e universidades tem sido a de sistematizar 
dados de municípios com pelo menos 30% de 
população indígena, o que ocorre principalmen-
te com os Mapuche, além de realizar entrevistas 
com lideranças comunitárias4 5 6 7 8 9. De forma 
a combater a invisibilidade da situação social e 
de saúde dos povos indígenas, o Centro de Estu-
dos Interculturais e Indígenas (CIIR) desenvolveu 
uma série de atividades e estudos que têm bus-
cado um diagnóstico localmente relevante sobre a 
realidade dos efeitos que o novo coronavírus tem 
nas comunidades indígenas. Uma dessas ativida-
des é o uso de um questionário que vem sendo 
aplicado virtualmente e por telefone por coorde-
nadores territoriais, em sua maioria pertencentes 
a diferentes povos indígenas e tribos afrodescen-
dentes, com o objetivo de caracterizar os efeitos 
da pandemia sobre os povos indígenas do Chile 
a partir de diferentes aspectos: econômicos, so-
ciais, políticos e culturais10 11.

3 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
DE CHILE.  Radiografía de género: pueblos 
originários em Chile 2017. 2018.  Disponível 
em: https://bit.ly/3oIB4N8. Acesso em: 02 
nov. 2020.
4 | PORTAL DW (Deutsche Welle). Chile: 
COVID-19 golpea la esencia del alma mapu-
che. 2020. Disponível em: bit.ly/3a0mkoN. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
5 | PORTAL ELMOSTRADOR.  Organizaciones 
indígenas denuncian que el Minsal “no 
há levantado datos estadísticos sobre el 
contagio, decesos y trazabilidade de CO-
VID-19 em pueblos originários”. 31 de julio 
de 2020. Disponível em: bit.ly/3q82DBa. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
6 | VIVACETA DE LA FUENTE, Aníbal; ESPINOZA 
ESPINOZA, Sebastián; SCHIAPPACASSE VEGA, 
Nicolás. Solo vemos lo que el gobierno quie-
re mostrar. Pandemia y los datos del MIN-
SAL. Portal Ciper, 24 de julio de 2020 Dispo-
nível em: https://bit.ly/3oIFfsA. Acesso em: 
02 nov. 2020.
7 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.  IEII – 
UFRO presenta sistematización de casos 
de COVID-19 em pueblos originários ante 
el MINSAL. 27 de julio de 2020. Disponível 
em: https://bit.ly/3gAJ67W. Acesso em: 02 
nov. 2020.
8 | CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
E INDÍGENAS.  covid-19 y sus efectos em los 
Pueblos Originarios. 24 de julio de 2020. 
Disponível em: https://bit.ly/2JKOwl3. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
9 | CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
E INDÍGENAS.  Los efectos socioeconómi-
cos y culturales de la pandemia covid-19 
y del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio em los Pueblos Indígenas y Afro-
descendiente em Chile. Primer informe 
parcial, mayo 2020. (Serie Policy Papers, 
n. 9, 2020). Disponível em: bit.ly/39XIDeV. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
10| Ibid., nota 8.
11| Ibid., nota 9.

https://bit.ly/3oIB4N8
http://bit.ly/3a0mkoN
http://bit.ly/3q82DBa
https://bit.ly/3oIFfsA
https://bit.ly/3gAJ67W
https://bit.ly/2JKOwl3
http://bit.ly/39XIDeV
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Quarentena obrigató-
ria de 14 dias para via-
jantes internacionais, in-

dependente da origem;
• Distribuição de ventiladores mecânicos e amplia-
ção do número de leitos de internação, incluindo a 
abertura de hospitais de campanha;
• Leitos de hospitais privados e das universidades, 
forças armadas e fundações foram incorporados à 
rede de saúde do SNSS;
• Uso obrigatório de máscaras de proteção nos sis-
temas público e privado de transportes, bem como 
em espaços públicos fechados;
• Aumento do orçamento do Ministério da Saúde 
em 2%;
• Fechamento de serviços como cinemas, teatros, 
restaurantes, discotecas, bares, academias e even-
tos esportivos;
• Desenvolvimento de programas federais para dis-
tribuição de alimentos, criação de empregos e pa-
gamento de auxílio a populações vulneráveis12.

Foto: CONADI

12 | UNITED NATIONS; COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). 
COVID-19 Observatory in Latin America and 
the Caribbean: economic and social im-
pact. Disponível em: bit.ly/2Kg0QJX. Aces-
so em: 02 nov. 2020.

http://bit.ly/2Kg0QJX
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● De maneira geral, or-
ganizações indígenas 
e pesquisadores têm 
denunciado a ausên-
cia de iniciativas do ní-

vel central para o enfrentamento da pandemia 
de covid-19 entre os povos indígenas, incluindo 
a ausência de informações de saúde que permi-
tam fazer uma avaliação de seu impacto nessa 
população. Algumas iniciativas pontuais puderam 
ser localizadas, como por exemplo, a implanta-
ção, pelo Ministério da Saúde, na região de Los 
Lagos, de um protocolo funerário que busca pro-
mover o respeito e a proteção da visão de mundo 
dos povos indígenas, considerando disposições da 
Convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, a Declaração dos Direitos dos Povos 
Indígenas e Lei Nacional de Proteção aos Povos 
Indígenas13.

13 | PORTAL MAPUEXPRESS. Minsal incorpora 
protocolo de funerales com cosmovisión de 
pueblos indígenas em Los Lagos. 14 de julio 
de 2020.  Disponível em: bit.ly/37VY2cW. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
14 | PORTAL MAPUEXPRESS. Mapeando el 
coronavirus em Wallmapu. Disponível em:  
https://canvis.app/covid-in-wallmapu. 
Acesso em: 02 nov. 2020.

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

O Coletivo de Comu-
nicação Mapuche Ma-
puexpress, organização 
social que, por meio da 
comunicação social e do 

ativismo, busca defender, promover e influenciar 
os direitos coletivos dos povos indígenas, princi-
palmente do povo Mapuche, criou o espaço “Ma-
peando o Coronavírus no Wallmapu” (território 
ancestral do povo Mapuche, localizado na região 
centro-sul do país). Trata-se de um banco de da-
dos de trabalho colaborativo com diversas infor-
mações sobre território, cultura, saúde e, atual-
mente, como o coronavirus vem sendo enfrentado 
pelo povo Mapuche14.

http://bit.ly/37VY2cW
https://canvis.app/covid-in-wallmapu
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COLÔMBIA
Sistema de Saúde 
na Colômbia

O Sistema Geral de 
Seguridade Social em 
Saúde (SGSSS) faz 

parte do Sistema de Seguridade Social Integral, 
juntamente com o Sistema Geral de Pensões e 
o Sistema Geral de Riscos Profissionais1. O SGS-
SS, criado pela Lei nº 100/1993, modificou o an-
tigo Sistema Nacional de Saúde (SNS), implan-
tou o seguro universal obrigatório (contributivo 
e subsidiado), descentralizou os serviços de saú-
de, inseriu o Plano Obrigatório de Saúde, e criou 
Empresas Promotoras de Saúde (EPS), privadas 
(com ou sem fins lucrativos), públicas ou mis-
tas2. Os hospitais e centros da rede pública de 
serviço transformaram-se em Empresas Sociais 
do Estado (ESSE) instituições autônomas no fi-
nanciamento e gerenciamento. O SGSSS conta 
com dois regimes – o Regime Contributivo, de 
afiliação obrigatória para aqueles que são empre-
gados ou têm capacidade de contribuir; e o Re-
gime Subsidiado, para a população mais vulnerá-
vel, priorizada por meio de pesquisa com critérios 
relacionados à linha de pobreza e satisfação de 

Foto: Alcadía de Tuluá

1 | COLOMBIA. Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). Seguridad social inte-
gral. Disponível em: bit.ly/3a3bIFM. Acesso 
em: 04 nov. 2020.
2 | GAVA, Gustavo Bonin. O Sistema geral de 
Seguridade Social em Saúde (SGSSS): re-
formas, organização, avanços e principais 
desafios da experiência colombiana. 2016. 
Disponível em: bit.ly/2W6OtCo. Acesso em: 
04 nov. 2020.

AMÉRICA LATINA

http://bit.ly/3a3bIFM
http://bit.ly/2W6OtCo
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necessidades básicas3, sendo os beneficiários se-
lecionados por meio do Sistema de Beneficiários 
de Subsídios do Estado (SISBEN)4. Além desses 
dois regimes, há também o Regime Especial (RE), 
em que estão incluídos subsistemas autônomos 
como os vinculados às forças militares, servidores 
públicos, magistério e petroleiros, entre outros5. 
As principais fontes de financiamento são origi-
nárias do Sistema Geral de Participações (SGP), 
pelos aportes dos trabalhadores e empregadores 
ao regime contributivo, administrados pelo Fun-
do de Solidariedade e Garantia (FOSYGA), e pela 
exploração de jogos de azar sob responsabilidade 
da Empresa Territorial para a Saúde (ETESA). O 
Decreto nº 3.089/2007 publicou o Plano Nacional 
de Saúde Pública (PNSP), baseado nos enfoques 
populacional, de determinantes sociais e de ges-
tão social de risco, e que visa articular esses en-
foques à redução da carga de enfermidade6. Em 
relação às competências das esferas administra-
tivas, segundo a Lei nº 715/2001, cabe ao Go-
verno Central a formulação de políticas de saú-
de no âmbito nacional, a regulação e orientação 
estratégica e administração financeira dos planos 
de saúde. Aos Departamentos, cabe a execução 
das políticas de prestação de serviços de saúde; 
a organização e a administração de hospitais pú-
blicos; a coordenação dos sistemas de referência 
pública e privada; a regulação e a administração 
de contratos; e a prestação de serviços de aten-
ção secundária e terciária. Aos municípios, cabe 
a responsabilidade sobre a prestação de servi-
ços de atenção primária ao regime subsidiado, a 
identificação e seleção de beneficiários ao regime 
subsidiado, e o fortalecimento e promoção ao re-
gime contributivo7. Embora o SGSSS tenha au-
mentado a cobertura populacional e de serviços, 
há estudos que indicam como principal desafio ao 
sistema a permanência da desigualdade de aces-
so devido às barreiras econômicas e geográficas 
e aos problemas de equidade em saúde acumu-
lados no sistema anterior8. Segundo a avaliação 
das funções essenciais da saúde pública, realiza-
da em 2002, uma das fragilidades apontadas foi 
também a promoção da saúde, considerando-se 
entre outros fatores a fragmentação da atenção 
primária na regulamentação e a diluição da res-
ponsabilidade de sua execução entre todos os pla-

3 | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD ('OMS). Perfil de los Sistemas de 
Salud. Colombia: monitoreo y análisis de 
los processos de cambio y reforma. 2009. 
Disponível em: bit.ly/343dv9W. Acesso em: 
04 nov. 2020.
4 | HERNANDEZ, Mario. Reforma sanitaria, 
equidad y derecho a la salud en Colombia. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 18, n. 4, Rio 
de janeiro, jul. ago. 2002. Disponível em: 
bit.ly/2Vob1OZ. Acesso em: 04 nov. 2020.
5 | Ibid., nota 2.
6 | Ibid., nota 2.
7 | Ibid., nota 2.
8 | COLOMBIA. Ministerio de Salud y Prote-
ción Social. Pueblos indígenas. Disponível 
em: https://bit.ly/3m4ubUF. Acesso em: 
04 nov. 2020.

http://bit.ly/343dv9W
http://bit.ly/2Vob1OZ
https://bit.ly/3m4ubUF
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nos de atenção. Outros desafios se referiram à 
participação dos cidadãos na saúde, à garantia 
de qualidade de serviços individuais e coletivos; 
e ao desenvolvimento de políticas e capacidade 
institucional de planificação e gestão em saúde 
pública9. Em relação à atenção à saúde dos povos 
indígenas, o país conta com o Sistema Indígena 
de Saúde Próprio Intercultural (SISPI), que con-
siste em um conjunto de políticas, normas, prin-
cípios, recursos, instituições e procedimentos que 
se sustentam a partir de uma concepção de vida 
coletiva, onde a sabedoria ancestral é fundamen-
tal. O SISPI se articula, coordena e complementa 
o SGSSS10.

Populações indígenas 
e a covid-19 na 
Colômbia

O Censo Nacional de 
População e Habitação 
de 2018 contabilizou 
44.164.417 pessoas 

vivendo na Colômbia, reunindo uma população 
multiétnica e pluricultural de povos indígenas, 
negros, afro-colombianos, ciganos, entre outros. 
Ainda segundo o censo, a população que se auto 
reconhece como indígena é de 1.905.617 pes-
soas, pertencentes a 115 povos indígenas na-
tivos. Os quatro povos indígenas mais numero-
sos – Wayuu, Zenú, Nasa e Pastos – concentram 
58,1% a população indígena do país11. Em re-

Foto: Alcadía Mayor de Bogotá

9 | Ibid., nota 4.
10 | Ibid., nota 8.
11 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA-
CIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Grupos 
étnicos – información técnica. Disponível 
em: https://bit.ly/3gGlHC7. Acesso em: 04 
nov. 2020.

https://bit.ly/3gGlHC7
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lação à pandemia de 
covid-19, a Colômbia 
contabilizou 959.572 
casos confirmados 
(19/10/20), sendo re-
gistradas 28.970 mor-
tes12. O Sistema de 
Monitoramento Terri-
torial da Organização 
Indígena da Colômbia 
(Sistema de Monito-
reo Territorial de la 
Organización Indígena 
de Colombia - ONIC), 
que realiza o monito-
ramento geográfico 
do avanço da pande-
mia nos territórios indígenas, registrou em 02 
de setembro de 2020, 11.271 casos confirmados 
de covid-19 entre indígenas de 70 povos, 2.732 
casos por confirmar, e 385 mortes13. A Agência 
da ONU para Refugiados, a respeito dos povos 
indígenas na Colômbia, ressaltou que os povos 
em fronteiras binacionais e os transfronteiriços 
enfrentam situações de alta desproteção por sua 
condição de mobilidade. Observou também a 
vulnerabilidade em que se encontram os povos 
indígenas que vivem em contextos urbanos, de-
pois de serem vítimas de deslocamento forçado 
em razão dos conflitos armados, sendo impac-
tados pela perda de suas economias próprias, e 
expostos ao contágio da covid-19 ao buscarem 
alternativas de subsistência sem as necessárias 
medidas de biossegurança14.

Foto: Alcaldía Distrital de Santa Marta, Colômbia

12 | COLOMBIA. Ministerio de Salud y Prote-
ción Social. Coronavirus (COVID-19). Dispo-
nível em:  covid19.minsalud.gov.co. Acesso 
em: 04 nov. 2020.
13 | SISTEMA DE MONITOREO TERRITORIAL. . 
Situación de los pueblos indígenas frente a 
la pandemia. 06 de octubre de 2020. Dis-
ponível em: monitoreoterritorial-onic.co. 
Acesso em: 04 nov. 2020.
14 | UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEE (UNHCR). Situación de los 
pueblos indígenas en Colombia en el con-
texto del COVID-19. Julio de 2020. Disponí-
vel em: https://bit.ly/33lNUIU. Acesso em: 
04 nov. 2020.

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

● Estabelecimento de 
emergência sanitária 
por covid-19, a partir de 

março até 30 de dezembro, podendo ser finalizada 
ou prorrogada, de acordo com a situação da pan-
demia;
● Isolamento Preventivo Obrigatório até 31 de 
agosto; em setembro se iniciou uma nova fase de-
nominada Isolamento Preventivo Seletivo, baseado 
em restrições pontuais, de acordo com a abertura 
de setores segundo protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde;

http://covid19.minsalud.gov.co
http://monitoreoterritorial-onic.co
https://bit.ly/33lNUIU


33

CADERNOS DE POLÍTICAS SOCIAIS
Povos indígenas e o enfrentamento à pandemia de covid-19: experiências internacionais

● Proibição de eventos públicos ou privados que re-
únam mais de 50 pessoas; para o caso de eventos 
com menos de 50 pessoas, exigência de cumpri-
mento aos protocolos de biossegurança expedidos 
pelo Ministério da Saúde e Proteção Social;
● Após um primeiro período de quarentena geral, 
até agosto de 2020, foi criado o Programa de Pro-
vas, Rastreamento e Isolamento Seletivo Susten-
tável (PRASS), com o Decreto nº 110915. A partir 
da redução da velocidade do contágio, a estratégia 
prevê a implementação gradual do isolamento fle-
xível e abertura da economia, visando ao mesmo 
tempo a contenção do vírus, com isolamento pre-
ventivo, e testagem para a redução e controle da 
disseminação do vírus, com seguimento de casos 
por meio da vigilância sanitária. O Programa regu-
lamenta também benefícios econômicos a quem 
deve estar em isolamento devido à covid-19 e esta-
belece responsabilidades a serem cumpridas pelos 
diferentes atores do sistema para sua execução.
● Criação da Plataforma SegCOVID para monitora-
mento dos casos;
● Restrições ou flexibilização de atividades nos mu-
nicípios de acordo com classificação de taxas de 
impacto pela contaminação de covid-19: municí-
pios não afetados; pouco afetados; medianamente 
afetados, e altamente afetados. Os municípios alta-
mente afetados por covid-19 têm autorização para 
barreiras epidemiológicas e implementação rigoro-
sa da estratégia PRASS;
● Implementação do Plano Binacional covid-19 en-
tre Colômbia e Peru, visando a prevenção, controle 
e mitigação do impacto da pandemia entre as popu-
lações fronteiriças. O Plano estabelece mecanismos 
de coordenação e articulação binacional orientados 
para a redução da morbimortalidade e a mitigação 
de demais efeitos da pandemia16;
● Implementação de quatro estratégias em prol da 
segurança alimentar durante a pandemia de co-
vid-19: 1) estratégias de produção e disponibilida-
de de alimentos; 2) estratégias de acessibilidade 
física e econômica aos alimentos; 3) estratégias 
de promoção de práticas alimentares e de nutrição 
saudáveis; 4) estratégia de institucionalidade e po-
líticas públicas voltadas ao direito à alimentação17;
● Fechamento do aeroporto internacional, reaberto 
somente para voos internos em setembro de 2020, 

15 | COLOMBIA. Ministerio de Salud y Pro-
teción Social. Mediante decreto se regula-
menta el programa PRASS.  Disponível em: 
bit.ly/3oFW2MK. Acesso em: 04 nov. 2020.
16 | UNITED NATIONS. Human Rights. CO-
VID-19 and indigenous peoples’ rights: 
what is the impact of COVID-19 on indige-
nous peoples’ rights? 29 june 2020. Dispo-
nível em: https://bit.ly/3aiCbPO. Acesso 
em: 04 nov. 2020.
17 | COLOMBIA. Ministerio de Salud y Pro-
teción Social. Circular externa, 15 de 2020. 
Disponível em:  https://bit.ly/2W4BdhN. 
Acesso em: 04 nov. 2020.

http://bit.ly/3oFW2MK
https://bit.ly/3aiCbPO
https://bit.ly/2W4BdhN
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e apresentação do Protocolo de Biossegurança para 
a Prevenção de covid-19 exclusivo para a operação 
de voos domésticos de passageiros;
● Ações de apoio econômico: Programa de Acom-
panhamento a Devedores (apoio a pessoas que ob-
tiveram crédito ou tiveram sua capacidade de pa-
gamento afetadas pela covid-19); Programa Jovens 
em ação (apoio a jovens em condição de pobreza e 
vulnerabilidade para continuidade de estudos técni-
cos, tecnológicos e profissionais)18.

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Os Ministério da Saúde 
da Colômbia e Peru es-
tabeleceram um Comitê 
Binacional voltado para 
medidas de controle da 

covid-19 entre comunidades indígenas que vivem 
em regiões fronteiriças na Amazônia19;
• Disponibilização de informações sobre a covid-19 
em línguas indígenas20;
• O Ministério do Interior e o Ministério da Saúde 
e Proteção Social produziram recomendações es-
pecíficas para prevenção, controle e mitigação da 
pandemia em grupos étnicos, incluindo as comuni-
dades indígenas21.

Foto: Prefeitura de Bogotá

18 | Ibid., nota 17.
19 | Ibid., nota 16.
20 | Ibid., nota 17.
21 | Ibid., nota 17.
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

O próprio enfoque dife-
renciado no sistema de 
saúde, através do SISPI, 
resulta das lutas dos po-
vos indígenas na Colôm-

bia pela materialização do seu direito fundamental 
à saúde entre os anos de 1971 e 2019, ainda que 
existam muitas tensões na relação com o Estado 
para a consolidação do sistema22. No enfrenta-
mento à covid-19, destaca-se a ação da Confede-
ração Indígena Tayrona (CIT), da Serra Nevada, 
que agrupa toda a população Arhuaca e desde o 
início da pandemia restringiu a mobilidade de pes-
soas nas aldeias, exigiu o cumprimento de quaren-
tena e montou uma “guarda indígena” para vigiar 
e manter a segurança na comunidade. Os conflitos 
entre autoridades tradicionais e estatais têm gera-
do problemas, contudo, para a garantia da eficácia 
das medidas de proteção e cuidado adotadas pelas 
comunidades. As reivindicações dos povos indíge-
nas para o adequado controle da pandemia no país 
estão voltadas para a necessidade de um enfoque 
intercultural adequado e do fortalecimento das au-
toridades tradicionais23. Autoridades espirituais e 
mulheres indígenas do povo Nasa estão oferecen-
do programa de treinamento com o objetivo de 
fortalecer a medicina tradicional no enfrentamento 
à pandemia. Além disso, a Organização Indígena 
Nacional na Colômbia desenvolveu um sistema de 
informação e monitoramento para reunir dados 
sobre o impacto da covid-19 e produziu e propa-
gou mensagens de rádio para prevenção e cuidado 
nos territórios indígenas24. A manutenção do Cha-
gra, sistema agrícola tradicional usado pelos povos 
indígenas, garantiu a segurança alimentar e nutri-
cional e o acesso aos medicamentos tradicionais 
nas comunidades25.

22 | Ibid., nota 5.
23 | URREGO-RODRIGUEZ, Jaime Hernán. 
Las luchas indígenas por el derecho fun-
damental a la salud propio e intercultural 
en Colombia. Disponível em:  http://dx.doi.
org/10.1590/0103-11042020s106. Acesso 
em; 04 nov. 2020.
24 | Ibid., nota 16.
25 | AUTOGOBIERNO  de los Pueblos Indige-
nas frente a la covid-19. 15 sep. 2020. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3mhiKJH. Acesso 
em: 04 nov. 2020.

http://dx.doi.org/10.1590/0103-11042020s106
http://dx.doi.org/10.1590/0103-11042020s106
https://bit.ly/3mhiKJH
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EQUADOR
Sistema de Saúde 
no Equador

Foto: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y
Innovación do Equador

O Ministério da Saúde 
Pública é a Autorida-
de Sanitária Nacional 

responsável pelo gerenciamento de políticas de 
saúde e controle das instituições do setor, tendo 
como referência a Lei Orgânica de Saúde. O sis-
tema de saúde é misto, composto pelos setores 
público e privado, sendo o público liderado pelo 
Ministério da Saúde, além dos Institutos de Segu-
rança Social (IESS), das Forças Armadas (ISSFA) 
e da Polícia (ISPOL). No contexto privado estão 
as instituições com fins lucrativos (seguros pri-
vados, clínicas, hospitais e consultórios) e orga-
nizações sem fins lucrativos (ONGs, organizações 
da sociedade civil ou associações). O financia-
mento do Sistema é composto por três subsiste-
mas: Subsistema Tributário Base (Ministério da 

AMÉRICA LATINA
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Saúde Pública); Sistema público de segurança so-
cial (IESS, ISSFA, ISPOL); e Subsistema Privado 
(seguro privado e pagamentos de próprio bolso). 
Desenvolvido pelo Ministério da Saúde Pública, 
o Modelo de Atenção Integral de Saúde (MAIS) 
é um conjunto de estratégias, regras, procedi-
mentos, ferramentas e recursos para organizar 
o Sistema Nacional de Saúde com o objetivo de 
integrar e consolidar a estratégia de Atenção Pri-
mária à Saúde e oferecer atendimento integral e 
de qualidade aos cidadãos através da reorienta-
ção de serviços para a promoção da saúde e pre-
venção de doenças; fortalecendo os processos de 
recuperação, reabilitação e cuidados paliativos1. 
O Equador é um dos países sul-americanos com 
menor cobertura pelo sistema de saúde nacional 
– aproximadamente 25% da população em 2014. 
A pobreza atinge 40% dos cidadãos equatorianos, 
com maiores índices nas comunidades rurais e in-
dígenas2. Apesar de o direito à saúde dos povos 
indígenas como coletivos diferenciados estar pre-
visto na constituição do Equador, apenas 18% dos 
povos indígenas equatorianos possuem acesso a 
serviços curativos de saúde, apesar dos avanços 
recentes3. Através de incentivo de organizações 
indígenas como a Confederação de Nacionali-
dades Indígenas do Equador (CONAIE), o novo 
sistema de saúde equatoriano passou a integrar 
princípios interculturais, aliando medicina ociden-
tal e tradicional, como ferramenta para reverter 
as precárias condições desses povos4.

1 | OBSERVATÓRIO IBERO-AMERICANO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE BUCAL. Sis-
tema de saúde - Equador. Disponível em 
bit.ly/378FcjF. Acesso em: 05 nov. 2020.
2 | SANDES, Luiza Fernandes Fonseca et. 
al. Atenção primária à saúde de indígenas 
sul-americanos: revisão integrativa da li-
teratura. Rev Panam Salud Publica, v. 42, e 
163, 2018. Disponível em: bit.ly/3oLPmNh. 
Acesso em. 05 nov. 2020.
3 | Ibid., nota 2.
4 | Ibid., nota 2.

Foto: Ministerio de Cultura y Patrimonio do Equador

http://bit.ly/378FcjF
http://bit.ly/3oLPmNh
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Foto: Ministerio de Cultura y Patrimonio do Equador

5 | OS POVOS Indígenas na América Latina. 
Avanços na última década e desafios pen-
dentes para a garantia de seus direitos. 
CEPAL, 2013.
6 | WORLD HEALTH ORGANIZATION. Painel 
de Emergência de Saúde da OMS. Página 
inicial da OMS (COVID-19). Disponível em: 
https://bit.ly/3qKmvKR. Acesso em: 05 
nov. 2020. 
7 | PORTAL BBC NEWS – BRASIL. Coronaví-
rus: por que o Equador tem o maior número 
de infecções por covid-19 e mortes per ca-
pita na América Latina? 29 março de 2020. 
Diposnível em: bbc.in/2KjJzPN. Acesso em: 
27 ago. 2020.
8 | CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES 
INDÍGENAS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 
(CONFENIAE). Monitoreo de COVID-19 en 
nacionalidades de la Amazonía ecuato-
riana. Quito Ecuador : CONFENIAE; Amazon 
Watc; Fundación ALDEA; Universidad San 
Francisco de Quito, 2020. Disponível em: 
https://confeniae.net/covid19. Acesso 
em: 05 nov. 2020.

Populações indígenas 
e a covid-19 no 
Equador

A população geral do 
país é de 14.483.499, e 
a população indígena re-
presenta 7% dessa po-

pulação, somando 1.018.176 indígenas, dos quais 
21,5% vivem em contexto urbano5. Até o dia 19 
de outubro de 2020, o Equador registrava 153.289 
casos, de acordo com a Organização Mundial de 
Saúde6. O país viu seu número de infectados e 
mortos crescer de forma exponencial, chegando 
a ser o segundo país em número de infecções e 
mortes na América Latina, depois do Brasil, apesar 
de sua população ser doze vezes menor do que a 
brasileira e seu território 30 vezes menor. Segun-
do pesquisador da Universidade das Américas “é 
uma soma de vários fatores, mas o principal é que 
no Equador não seguimos rigorosamente todas as 
medidas que devem ser tomadas para enfrentar 
uma emergência dessa magnitude, nem as pes-
soas prestaram atenção aos alertas do governo”7. 
Entre os indígenas, até essa mesma data, foram 
registrados 3.130 casos positivos e 49 mortes, se-
gundo a ferramenta de monitoramento desenvol-
vida pelo Conselho Deliberativo da CONAIE, con-
siderada pela Confederação como uma resposta à 
ausência de informação pública clara, oportuna e 
diferenciada para a realidade multicultural8.

https://bit.ly/3qKmvKR
http://bbc.in/2KjJzPN
https://confeniae.net/covid19
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9 | COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRI-
CA LATINA E CARIBE (CEPAL). Observatório 
COVID-19 na América Latina e no Caribe:im-
pacto econômico e social. Disponível em:  
https://bit.ly/3m8ztPg. Acesso em: 05 
nov. 2020.
10 | Ibid., nota 9.
11 | Ibid., nota 9.
12 | Ibid., nota 9.
13 | Ibid., nota 9.

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Adoção de medidas 
de restrição de mobili-
dade e aglomerações, 

com aplicação de toque de recolher, maior controle 
nos pontos de ingresso do país (exigindo isolamen-
to obrigatório por 14 dias a todo passageiro pro-
veniente dos países com o maior número de ca-
sos), fechamento parcial das fronteiras terrestres e 
marítimas, suspensão dos voos internacionais, das 
aulas e de eventos com grandes aglomerações em 
todo o país9;
• Elaboração de protocolos de testes covid-19 para 
usuários dos sistemas de saúde público e privado; 
concessão de aplicação de testes por laboratórios 
privados; regulamentação do mercado de produtos 
de higiene pessoal e limpeza e proibição da expor-
tação de gel antibacteriano, máscaras e outros de-
sinfetantes necessários ao abastecimento do país10; 
• Realização de campanhas de divulgação de infor-
mações sobre violência doméstica e de gênero du-
rante a emergência sanitária causada pela covid-19, 
com mensagens, infográficos e vídeos preparados 
para as redes sociais e para a mídia a partir de uma 
perspectiva de gênero, intergeracional e intercultu-
ral e protocolo de comunicação e atendimento aos 
casos de violência de gênero e intrafamiliar durante  
a emergência sanitária11;
• Oferta de auxílio financeiro através de bônus de 
Proteção à Família em Emergência Sanitária e en-
trega de kits de alimentos12;
• Realização de campanhas de informação sobre os 
direitos das trabalhadoras domésticas remunera-
das no contexto da pandemia de covid-19 e sobre 
a corresponsabilidade 
do cuidado, com divul-
gação de peças sobre a 
sobrecarga de trabalho 
não remunerado das 
mulheres no contexto 
da emergência sanitária 
e a necessidade de pro-
mover a corresponsa-
bilidade do cuidado em 
tempos de pandemia e 
confinamento, incluindo 
#EnCasaCompartimo-
sActividades13.

Foto: Ministerio de Educación  do Equador

https://bit.ly/3m8ztPg
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Foto: Ministerio de Cultura y Patrimonio do Equador

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• O Ministério da Saú-
de Pública do Equador 
aderiu ao Plano de Pro-
moção da Saúde e Co-
municação de Risco para 

responder à Pandemia de covid- 19 nos povos e 
nacionalidades indígenas, afrodescendentes e Mon-
tubias,  que consiste em desenvolver uma resposta 
interinstitucional e intersetorial à pandemia de co-
vid-19, em coordenação com os povos e naciona-
lidades, no âmbito de diretrizes nacionais14, com o 
objetivo de promover práticas culturalmente ade-
quadas para a prevenção, detecção e contenção 
da transmissão de covid-19; fortalecer a coorde-
nação de diferentes setores e atores sociais com 
a participação de lideranças de povos indígenas e 
nacionalidades; promover a participação ativa e a 
mobilização de mulheres, homens, jovens, meninos 
e meninas para a prevenção e controle da pande-
mia por covid-19, adequada a cada nacionalidade e 
povo do Equador15;
• Desenvolvimento de estratégias de elaboração e 
difusão de mensagens - com enfoque intercultural 
– nas diferentes línguas dos povos e nacionalidades 
do Equador; 

14 | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD (OPS); ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS). Respuesta ante el COVID 19  en 
pueblos y nacionalidades del Ecuador. Dis-
ponível em: https://bit.ly/2W4oRpT. Acesso 
em: 05 nov. 2020.
15 | Ibid., nota 14.

https://bit.ly/2W4oRpT
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

É importante destacar, 
também, que, no início 
da pandemia, o país vi-
nha enfrentando diver-
sas manifestações de 

ordem política e econômica, sendo que, no dia 21 
de março de 2020, a então ministra da saúde re-
nunciou ao cargo alegando recursos insuficientes 
para enfrentar a crise18. Mesmo assim, o Equador 
é o único país da região amazônica que vem de-
senvolvendo um trabalho conjunto com a OPAS/
OMS e as diferentes organizações governamentais 
e não governamentais em benefício da população e 
em resposta e prevenção à covid-1919. Participam 
da elaboração e execução do Plano a Confedera-
ção de Nacionalidades Indígenas do Equador (CO-
NAIE), Coordenação Nacional do Povo Montubio 
do Equador, Confederação Nacional das Organiza-
ções Camponesas, Indígenas e Negras (FENOCIN), 
Coordenador de Rádios Populares – Grupo Parla-
mentar CORAPE pelos Direitos dos Povos e Nacio-
nalidades, Ministério da Saúde Pública (MSP), Pre-
sidência da República, Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República (SEGCOM), Secretaria 
de Direitos Humanos, Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS/OMS) e UNESCO20.

• Promoção de porta-vozes de mensagens para co-
municação interpessoal e comunitária, e atualiza-
ção permanente de conhecimentos e habilidades de 
comunicadores e jornalistas de povos e nacionali-
dades em relação à pandemia por covid-1916;
• Fortalecimento das lideranças e diálogo de conhe-
cimento com as autoridades dos povos e naciona-
lidades do Equador para responder de forma coor-
denada e definir planos de contingência em face da 
pandemia por covid-1917.

16 | Ibid., nota 14.
17 | Ibid., nota 14. 
18 | OLIVEIRA, Renata Peixoto.de; JALIL, 
Samira A (Orgs.). Relatório Como tudo co-
meçou? A gênese da crise da pandemia de 
covid-19 na América do Sul. Espirales, Ed. 
Especial, Foz do Iguaçu, jun. 2020.  (CESPI 
América do Sul. Projeto: Relatos de Uma 
Pandemia). 
19 | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD (OPS). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS) OPS/OMS apoya a las ac-
tividades de respuesta ante emergencia 
por COVID-19 en pueblos y nacionalidades 
del Ecuador. Disponível em: bit.ly/3fJrVAI. 
Acesso em: 27 ago; de 2020. 
20 |ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD (OPS). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS). Respuesta ante el COVID-19 en 
pueblos y nacionalidades del Ecuador. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3gJlVbJ. Acesso 
em: 10 dez. 2020.

http://bit.ly/3fJrVAI
https://bit.ly/3gJlVbJ
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GUATEMALA
Sistema de Saúde 
na Guatemala

Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación da Guatemala

O sistema de saúde da 
Guatemala é compos-
to por setores público e 

privado, sendo que o setor público compreende o 
Ministério da Saúde Pública e Assistência Social 
(MSPAS), que presta assistência a 70% da popu-
lação. Ainda como parte do setor público, o Ins-
tituto de Segurança Social da Guatemala (IGSS) 
oferece cobertura a menos de 17,45% da popula-
ção vinculada ao emprego formal e a Saúde Mili-
tar cobre membros das Forças Armadas e da po-
lícia, incluindo suas famílias, menos de 0,5% da 
população1. Apenas 12% dos cidadãos recorrem 
ao setor privado para atendimentos de saúde por 
meio das Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
e/ou organizações religiosas sem fins lucrativos, 
com cobertura para cerca de 18% da população. 
Além disso, há, também, um setor de seguro de 
saúde privado pouco significativo que atende cer-
ca de 8% da população1. Cabe observar que a 

1 | BECERRIL-MONTEKIO, Víctor; LÓPEZ-DÁVILA, 
Luis, Sistema de salud de Guatemala. Salud 
Pública de México, v. 53, supl. 2, Cuernavaca, 
ene. 2011. Disponível em: http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0036-36342011000800015. Disponível em: 
10 nov. 2020.
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800015
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800015
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medicina tradicional comunitária indígena é usada 
por mais de um terço da população, seja no âm-
bito das estruturas comunitárias ou com base em 
pagamentos diretos2. Como parte do processo de 
reconstrução nacional, em 1997 foi lançado o Pro-
grama de Extensão da Cobertura de Serviços Bá-
sicos que passou a ser defendido como uma das 
prioridades de saúde pelos governos até então. O 
Sistema Integral de Saúde permite a assinatura 
de contratos com Organizações da Sociedade Civil 
para atendimento à população sem acesso às uni-
dades públicas, atingindo, principalmente, comu-
nidades indígenas de zonas rurais e expandindo a 
cobertura de serviços para mais de três milhões 
de pessoas em áreas rurais remotas. Os contratos 
abrangem a prestação de serviços materno-infan-
tis e a prevenção e tratamento de doenças como 
a malária, e apresentaram resultados no aumento 
de cobertura de vacinação contra o sarampo em 
crianças menores de cinco anos (de 22,4% para 
77,4% em um período de 22 anos)3. O MSPAS 
conta com uma Unidade de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas e Interculturalidade (UASPIIG), 
que assessora o Ministério nas políticas de saú-
de dirigidas a esses povos, sendo responsável por 
repassar diretrizes e recomendações relacionadas 
ao modelo de atenção à saúde na visão de mundo 
dos povos indígenas a todos os setores4. Apesar 
dos avanços, há, ainda, a necessidade de incor-
porar uma abordagem étnica ao Sistema Integral 
de Saúde com vistas a adaptar os métodos e me-
canismos de atenção à saúde às particularidades 
culturais dos povos indígenas e incorporar sua 
medicina tradicional5. 

Foto: Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco

2 | Ibid., nota 1. 
3 | GUATEMALA. Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. Pueblos indígenas e inter-
culturalidad en Guatemala – UASPIIG. Dispo-
nível em: https://bit.ly/2KjYnOI. Acesso em: 
10 nov. 2020. 
4 | Ibid., nota 1.
5 | Ibid., nota 1.

https://bit.ly/2KjYnOI
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Populações indígenas 
e a covid-19 na 
Guatemala

A população da Guate-
mala é de 14.901.286 
habitantes, de acordo 
com censo de 20186, 

sendo que a população indígena representa 
41%7. Segundo dados da Organização Mundial 
de Saúde, o país acumulava, até o dia 19 de 
outubro de 2020, 101.360 casos registrados de 
covid-198. Não foram encontrados dados espe-
cíficos acerca da população indígena, porém, 
considerando que esta representa quase me-
tade da população geral, os números não são 
animadores.

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Restrição da mobilida-
de entre países e den-
tro do país, incluindo 

restrições ou proibição de entrada de viajantes 
estrangeiros, fechamentos e controles de frontei-
ra, restrição ou fechamento de locais públicos e 
reuniões de massa9;
• Declaração da pandemia como emergência de 
saúde com cobertura obrigatória, quarentena, 
estabelecimento de políticas de teste e expansão 
da cobertura de testagem gratuita, aquisição de 
ventiladores mecânicos, leitos adicionais de UTI, 
equipamentos de proteção e instalação de hos-
pitais temporários, uso obrigatório de máscaras 
faciais e cordões sanitários10;
• Realização de campanhas na mídia para sensi-
bilizar a população sobre medidas sanitárias para 
evitar o contágio pela covid-1911;
• Entrega de kits de medicamentos para pacien-
tes covid-1912;
• Garantia de transparência para dados covid-19 
no país13; 
• Estabelecimento de regulamento para recruta-
mento de médicos estrangeiros14;
• Fortalecimento da coordenação com os municí-
pios e regulação do sistema de alerta de saúde15;
• Desenvolvimento de ações relacionadas à vio-
lência de gênero contra mulheres16;
• Desenvolvimento de ações relacionadas à eco-
nomia do cuidado, com estímulo à geração de 
emprego e renda, oferta de benefícios, trans-
ferências e medidas de proteção social, dentre 
outras17.

6 | CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS 
SOCIALES. Pensar la Pandemia. Pueblos 
indígenas en el contexto del covid-19 en 
Guatemala. Disponível em: bit.ly/343ePty. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
7 | Nações Unidas; COMISSÃO ECONÔMICA 
PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CE-
PAL). Os povos indígenas na América La-
tina: avanços na última década e desafios 
pendentes para a garantia de seus direi-
tos. Síntese. Disponível em: bit.ly/3qIqNCJ. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
8 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
Painel de Emergência de Saúde da OMS. 
Página inicial da OMS (COVID-19). Disponível 
em:  https://bit.ly/345xLHY. Acesso em: 10 
nov. 2020.   
9 | COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRI-
CA LATINA E CARIBE (CEPAL). Observatório 
COVID-19 na América Latina e no Caribe: 
impacto econômico e social. Disponível 
em: https://bit.ly/3gDDj1u. Acesso em: 10 
nov. 2020.
10 | Ibid., nota 9.
11 | Ibid., nota 9.
12 | Ibid., nota 9.
13 | Ibid., nota 9.
14 | Ibid., nota 9.
15 | Ibid., nota 9.
16 | Ibid., nota 9.
17 | Ibid., nota 9.

http://bit.ly/343ePty
http://bit.ly/3qIqNCJ
https://bit.ly/345xLHY
https://bit.ly/3gDDj1u
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Traduções das dis-
posições presidenciais 
e das medidas de saúde 
para línguas indígenas.

Foto: Gobernadora Departamental de Baja Verapaz, Guatemala

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

Segundo relatório do 
Escritório da Procurado-
ria de Direitos Humanos 
(PDH), publicado no iní-
cio de junho, na Gua-

temala os planos de assistência do governo “não 
tiveram impacto nos locais onde vive o maior nú-
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mero de populações indígenas”19. Como forma de 
pedir socorro, a população rural passou a hastear 
bandeiras brancas em suas casas devido à ausên-
cia de recursos. Segundo a coordenação do Comi-
tê de Unidade Camponesa da Guatemala (CUC), 
“existem níveis muito altos de discriminação” con-
tra os povos indígenas nas ações do governo para 
enfrentar a crise.”20. A discriminação citada reflete 
diretamente na ausência de informação direciona-
da às populações originárias. Segundo membro do 
do Conselho de Administração da Comissão dos 
Povos Indígenas do Congresso, embora as auto-
ridades governamentais tenham feito traduções 
para as línguas maias, a ação não seria suficien-
te, sendo preciso criar políticas públicas que per-
mitam que as comunidades sejam informadas e 
também recebam saúde com relevância cultural, 
o que inclui atendê-las em sua língua materna.  
“Não é um país homogêneo, há povos, há sabe-
res ancestrais, e uma dessas ações imediatas é 
o Estado reconhecer as contribuições dos saberes 
ancestrais dos povos em termos de medicina e tra-
tamento. Em alguns lugares já está sendo feito, 
mas o Estado não reconhece [...] o governo não 
pode continuar pensando que apenas a medicina 
ocidental vai tratar os casos de coronavírus, esta-
mos vendo que os casos e as mortes aumentam, 

Foto: Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco

19 | PORTAL UOL DE NOTÍCIAS. O coronaví-
rus, a outra pandemia dos indígenas da 
América Latina. 22 jun. 2020. Disponível 
em: https://bit.ly/3oCNIx6. Acesso em: 10 
nov. 2020.
20 | Ibid., nota 19.

https://bit.ly/3oCNIx6
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os hospitais estão saturados e não há remédios 
ou suprimentos médicos”21. Embora o país tenha 
incorporado a Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
Tribais e a Declaração sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas em sua última reforma constitucional22, 
na Guatemala a falta de informações específicas 
pode ser um fator que dificulta o desenvolvimento 
de ações também específicas e que contemplem, a 
contento, os povos indígenas. Para o enfrentamen-
to à covid-19, as comunidades têm fortalecido o 
uso da medicina tradicional e adotado medidas de 
proteção sanitária, como a produção de máscaras 
artesanais23.

21 | PRENSA LIBRE. Coronavirus: Pueblos in-
dígenas se enfrentan a la barrera de Salud 
sin pertinencia cultural. 19 junio 2020. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3qJDzAK. Acesso 
em: 10 nov. 2020.
22 | Ibid., nota 7.
23 | UNITED NATIONS. Human Rights. covid 
19 and indigenous peoples’ rights: what is 
the impacto f COVID-19 on indigenous peo-
ples’ rights?. Disponível em: bit.ly/2Wi9drf. 
Acesso em: 10 nov. 2020.

Foto: Consejo Nacional de Áreas Protegidas da Guatemala

https://bit.ly/3qJDzAK
http://bit.ly/2Wi9drf
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MÉXICO
Sistema de Saúde 
no México

Foto: Poder Judicial del Estado de México

O sistema de saúde do 
México é composto pe-
los setores público e 

privado, sendo que o setor público inclui institui-
ções de previdência social – Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridade 
e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado 
(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secre-
taria da Defesa Nacional (SEDENA), Secretaria 
da Marinha (SEMAR) e outros – que prestam ser-
viços aos trabalhadores do setor formal da eco-
nomia e instituições que protegem ou prestam 
serviços à população sem seguridade social, den-
tro das quais se incluem a Secretaria de Saúde 
(SSA), Serviços Estaduais de Saúde (SESA) e o 
Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). O se-
tor privado presta serviços à população mediante 
pagamento direto1. Até 2019 uma das principais 

1 | GÓMEZ-DANTÉS O et al. Sistema de 
salud de México. Salud Pública de Méxi-
co, v. 53, suplemento 2, 2011. Disponível 
em:  scielosp.org/pdf/spm/v53s2/17.pdf. 
Acesso em: 11 nov. 2020.

AMÉRICA LATINA

http://scielosp.org/pdf/spm/v53s2/17.pdf
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estratégias políticas de provimento de serviços de 
saúde à população, em especial para a população 
de baixa renda, foi o Seguro Popular, instituído 
em 2003 junto ao Sistema de Proteção Social em 
Saúde (SPS)2. Em 1º de janeiro de 2020 entrou 
em funcionamento, em sua substituição, o Ins-
tituto Nacional de Saúde para o Bem Estar (In-
sabi), instituído pelo governo de Andrés Manoel 
López Obrador. Diferente do Seguro Popular, que 
envolvia uma inscrição individual e era financiado 
pelo governo federal, governos estaduais e uma 
cota paga pelos beneficiários (com isenção para a 
população de renda mais baixa), o Insabi ofere-
ce atenção gratuita integral, inclusive o acesso a 
medicamentos e insumos, para toda a população 
que não seja beneficiária das instituições de pre-
vidência social, em especial o IMSS e o ISSSTE3. O 
acesso à estratégia do Insabi, contudo, é feito por 
meio de adesão estadual, não sendo automatica-
mente garantido a toda população nacional. Esta-
dos que não queiram aderir ao Insabi recebem os 
recursos correspondentes, em conformidade com 
a Lei de Coordenação Fiscal, mas assumem a res-
ponsabilidade por organizar sua própria oferta de 
serviços. No que se refere ao atendimento espe-
cífico à população indígena, o país possui um Mo-
delo Intercultural de Atenção à Saúde que pauta 
sua intervenção em quatro estratégias: Acesso, 
Visibilidade, Tratamento com Dignidade e Empo-
deramento. As ações são desenvolvidas por meio 
de uma Estratégia de Redes em torno da Política 
de Saúde dos Povos Indígenas4. Há, no entan-
to, diferentes acessos da população indígena aos 
serviços de saúde, já que nem todos se encon-
tram no regime do Insabi. Mais de 4,5 milhões 
de pessoas residentes em comunidades indígenas 
são vinculadas ao IMSS5. 

Foto: Gobierno del Estado de Chihuahua, México

2 | MACHADO , C.V. Políticas de Saúde na 
Argentina, Brasil e México: diferentes ca-
minhos, muitos desafios. Ciência e Saúde 
Coletiva, v. 23, n. 7, 2018. Disponível em: 
bit.ly/37Tj4sD. Acesso em: 11 nov. 2020.
3 | MÉXICO. Instituto de Salud para el 
Bien Estar. Pagina inicial. Disponível em: 
https://www.gob.mx/insabi. Acesso em: 
11 nov. 2020.
4 | MÉXICO. Secretaría de Salud. Atención 
a la salud de los pueblos indígenas. Dispo-
nível em:  https://bit.ly/3mdfQp4. Acesso 
em: 27 nov. 2020.
5 | PORTAL EL ECONOMISTA. IMSS bienes-
tar e Insabi firman convenio para atender 
a comunidades pequenas. 10 de marzo 
de 2020. Disponível em: bit.ly/3mx4PPw. 
Acesso em: 11 nov. 2020.

http://bit.ly/37Tj4sD
https://www.gob.mx/insabi
https://bit.ly/3mdfQp4
http://bit.ly/3mx4PPw
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Populações indígenas 
e a covid-19 no 
México

A população geral do Mé-
xico é de 136.180.137 
habitantes, sendo que 
a população indígena 

representa 15,1% (16 milhões) dessa população 
geral6. Até o dia 19 de outubro de 2020, o México 
registrava 847.108 casos de covid-19, conforme 
registro da Organização Mundial de Saúde7. Entre 
a população indígena, os dados encontrados são 
de 24 de setembro e somavam 9.1798. No Méxi-
co, um estudo da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Nacional Autônoma do México (UNAM) 
constatou que a letalidade da covid-19 em po-
pulações indígenas chega a 18,8%, enquanto na 
população em geral do país, o índice é de 12%, 
e a média mundial é de 5,4%9. De acordo com o 
estudo da UNAM, no dia 20 de junho, quando o 
país contabilizava 175.202 casos, 1% dos infec-
tados eram indígenas (2.004 pessoas). Segundo 
os dados apresentados na pesquisa, a taxa de le-
talidade entre os indígenas mexicanos é três ve-
zes maior que a média mundial geral. No estado 
de Quintana Roo, a taxa de mortalidade chega a 
36,4% entre os indígenas infectados pelo novo 
coronavírus10. De acordo com o estudo da UNAM, 
no dia 20 de junho, quando o país contabilizava 
175.202 casos, 1% dos infectados eram indíge-
nas (2.004 pessoas).

Foto: IMSS Gobierno de México

6 | NAÇÕES UNIDAS; COMISSÃO ECONÔMICA 
PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE(CEPAL). 
Os Povos Indígenas na América Latina: 
avanços na última década e desafios pen-
dentes para a garantia de seus direitos. 
Síntese. Disponível em: bit.ly/3gCKoPN. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
7 | WORLD HEALTH ORGANIZATION. Página 
inicial da OMS (COVID-19). Disponível em:  
bit.ly/2LjIBDK. Acesso em: 11 nov. 2020. 
8 | MÉXICO. Secretaria de Salud. COVID-19 
MÉXICO: panorama en población que se 
reconoce como indígena. Disponível em: 
https://bit.ly/2W4HVnZ. Acesso em: 11 
nov. 2020. 
9 | GOBIERNO DE MEXICO. Documentos de 
consulta. Disponível em: bit.ly/2W6bCVC. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
10 | Ibid., nota 9.

http://bit.ly/3gCKoPN
http://bit.ly/2LjIBDK
https://bit.ly/2W4HVnZ
http://bit.ly/2W6bCVC
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Fornecimento de água 
em comunidades indí-
genas rurais e afro-me-
xicanas15;
• Implementação, pelo 

Instituto Nacional dos Povos Indígenas, perten-
cente ao governo federal, de ações de informa-
ção, prevenção e mitigação da doença entre os 
povos indígenas16; 
• Divulgação de infor-
mações sobre a pan-
demia em 35 línguas 
indígenas17;
• Publicação de guia de 
Atenção aos Povos e 
Comunidades Indíge-
nas e Afro-mexicanos 
frente à emergência 
sanitária gerada pela 
covid-1918.

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Adoção de medidas 
para garantir o abaste-
cimento de água a hos-

pitais e áreas marginalizadas11;
• Fortalecimento dos serviços de atenção e orienta-
ção às mulheres vítimas de violência de gênero du-
rante a emergência sanitária, com abrigos e centros 
de atendimento às mulheres vítimas de violência, 
suas filhas e filhos, e aprimoramento de levantamen-
to de dados para a medição da violência no contexto 
da pandemia, com a constituição de um grupo de 
trabalho sobre estatística com o objetivo de estabe-
lecer um conjunto mínimo de indicadores que permi-
ta o acompanhamento da violência contra a mulher 
e contribua para o aperfeiçoamento das estatísticas 
para conhecer o contexto em que ela ocorre12;
• Desenvolvimento de campanhas de informação 
sobre corresponsabilidade do cuidado através de 
redes sociais e dos meios de comunicação para 
promover a redistribuição do trabalho doméstico e 
dos serviços de cuidado e evitar a sobrecarga das 
mulheres durante uma ocorrência de covid-1913; 
• Disponibilização de linha telefônica por meio da 
qual são prestadas informações sobre as medidas 
de proteção e prevenção da covid-19 voltadas à 
mulher durante a gestação, parto e puerpério14.

11 | Ibid., nota 9.
12 | Ibid., nota 9.
13 | Ibid., nota 9.
14 | Ibid., nota 9.
15 | Ibid., nota 9.
16 | Ibid., nota 9.
17 | Ibid., nota 9.
18 | Ibid., nota 9.

Foto: IMSS Gobierno de México
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

O guia de Atenção aos 
Povos e Comunidades 
Indígenas e Afro-me-
xicanos frente à emer-
gência sanitária gerada 

pelo vírus SARS-CoV-2 (covid-19) reconhece as 
condições de maior vulnerabilidade desses povos 
dada sua realidade social e econômica e a necessi-
dade de se adotar medidas com pertinência cultu-
ral, social e econômica19. O Exército Zapatista de 
Libertação Nacional (EZLN) declarou alerta verme-
lho em suas comunidades e fechou seus centros 
organizativos “considerando a falta de informações 
precisas e oportunas, bem como a ausência de um 
plano real para enfrentar a ameaça da pandemia”. 
Também colocou postos de controle e de higieni-
zação na entrada de suas comunidades e ativou 
uma quarentena preventiva para aqueles que re-
tornaram a seus povoados. Em um comunicado, 
o movimento zapatista também pede que “a luta 
contra o feminicídio, pela defesa do território e da 
Mãe Terra não sejam esquecidas”. O texto termi-
na dizendo: “Chamamos a não perder contato hu-
mano, mas mudar temporariamente as formas de 
nos entendermos como companheiras e compa-
nheiros, irmãs e irmãos”20. Medidas semelhantes 
foram tomadas pelo Congresso Nacional Indígena 
(CNI), cujos dirigentes destacam: “Entre os povos 
indígenas, os idosos desempenham um papel es-
sencial e vital para a sobrevivência das comunida-
des e sua reprodução. É uma preocupação muito 
séria.” Alertam também que, diante da precarieda-
de da infraestrutura de saúde, os povos indígenas 
“poderão se proteger melhor graças à sua própria 
vida comunitária”. O CNI prevê que a pior situação 
para os indígenas esteja nas cidades, motivo pelo 
qual realiza coleta de doações para apoiar as famí-
lias urbanizadas21.

19 | MÉXICO. Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas. El INPI implementa accio-
nes de información, prevención y mitiga-
ción en pueblos indígenas ante el COVID-19. 
Disponível em: https://bit.ly/36cjVoO. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
20 | PORTAL BRASIL DE FATO. Os povos 
originários da América Latina na era da 
covid-19: sem acesso a serviços básicos 
e sistemas de saúde, como a pandemia 
afeta as comunidades indígenas do conti-
nente? 11 de maio de 2020. Disponível em:  
bit.ly/3mc5ir4. Acesso em: 11 nov. 2020.
21 | Ibid., nota 20.

https://bit.ly/36cjVoO
http://bit.ly/3mc5ir4
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PERU
Sistema de Saúde 
no Peru

Foto: TV Peru

O país conta com um 
sistema de atenção sa-
nitária descentraliza-

do, administrado por 5 entidades: o Ministério da 
Saúde (MINSA), que oferece serviços de saúde 
para 60% da população; o Seguro Social de Saú-
de (EsSalud), que cobre outros 30%; e as For-
ças Armadas (FFAA), a Polícia Nacional (PNP) e o 
setor privado, que proporcionam serviços sanitá-
rios aos 10% restante. Assim, o sistema contém 
numerosos provedores de serviços e seguros, e 
conta para isso com uma coordenação deficien-
te1. A base do Sistema Nacional de Saúde Coor-
denado e Descentralizado (SNCDS) do Peru são 
as Redes Integradas de Saúde, seguro saúde uni-
versal e políticas e ações intersetoriais sobre os 
determinantes sociais. O setor público divide-se 
em regime subsidiado ou contributivo indireto e 
regime contributivo direto, que é o que correspon-
de à seguridade social. Assim, o governo oferece 
serviços de saúde à população não segurada em 
troca do pagamento de uma taxa de recuperação 

1 | ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS). El Perú. Disponível em: bit.ly/2Lj5Vl0. 
Acesso em: 13 nov. 2020.

AMÉRICA LATINA

http://bit.ly/2Lj5Vl0
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de valores variáveis a critério das entidades e por 
meio do Seguro Integral de Saúde (SIS), que sub-
sidia a prestação de serviços à população em con-
dições de pobreza e extrema pobreza. A prestação 
de serviços em regime subsidiado da população 
aberta ou segurada ao SIS é efetuada através da 
rede de estabelecimentos do Ministério da Saúde 
(MINSA), hospitais e institutos especializados que 
se localizam nas regiões e na capital da Repúbli-
ca2. A Estratégia Nacional de Saúde (ESN) para a 
Saúde dos Povos Indígenas é uma das dez estraté-
gias sanitárias estabelecidas pelo MINSA, mas não 
consiste em uma estrutura orgânica do Ministério. 
Trata-se de estratégia para identificação dos pro-
blemas prioritários e direcionamento de esforços 
de todo o setor para resolvê-los. No caso especí-
fico dos povos indígenas, a exclusão, a iniquidade 
e o abandono secular por eles sofridos geraram e 
ampliaram lacunas de saúde amplamente conhe-
cidas e que foram delimitadas com maior precisão 
por meio da Análise da Situação de Saúde. O ob-
jetivo da ESN é promover, coordenar e monitorar 
ações concretas dirigidas aos Povos Indígenas que 
permitam reduzir o hiato de atenção à saúde exis-
tente ao aproximar o valor de seus indicadores 
aos existentes em nível nacional e/ou regional, 
em particular as que se referem à mortalidade in-
fantil, mortalidade geral, desnutrição e morbidade 
por doenças emergentes e reemergentes. Todas 
as ações a serem desenvolvidas estão enquadra-
das no respeito aos padrões culturais dos povos 
indígenas, para os quais a perspectiva de atuação 
é a interculturalidade em saúde3.

Foto: Dirección Regional de Salud de Junín

2 | ALCALDE-RABANAL, Jacqueline Eliza-
beth; LAZO-GONZÁLEZ, Oswaldo; NIGENDA, 
Gustavo. Sistema de salud de Perú. Sa-
lud Pública de México, v. 53, supl. 2, ene. 
2011. Disponível em:  http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0036-36342011000800019. Acesso em 
13 nov. 2020.
3 | PERU. Gobierno.  Salud de los Pueblos 
Indigenas. Disponível em:  bit.ly/3gBFLFP. 
Acesso em: 13 nov. 2020.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800019
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800019
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800019
http://bit.ly/3gBFLFP
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Populações indígenas 
e a covid-19 no 
Peru

Trata-se de um país 
multilíngue e pluricul-
tural, com cerca de 70 
grupos etnolinguísticos 

distribuídos em 16 zonas culturais, com mais de 
5 mil comunidades, mas nem todas são reconhe-
cidas constitucionalmente4. Segundo o censo na-
cional de 2017, 60% da população peruana se de-
claram mestiços, 22,3% se autodeclaram como 
Quechua, 5,9% como brancos, 3.6% negros ou 
afrodescendentes, e 2,4% como Aymaras5. A 
Constituição do Peru estipula que os idiomas ofi-
ciais são o castelhano e, nas áreas onde os povos 
indígenas são maioria, algumas línguas indígenas 
também são consideradas idiomas oficiais, como 
o quechua e o aymara. Segundo o Ministério da 
Cultura, há 47 línguas indígenas ou originárias no 
país. Quase 3,4 milhões de pessoas falam o que-
chua e meio milhão de pessoas, o aymara. Am-
bos idiomas predominam na área Costa-Andes. O 
Peru é o país com maior coeficiente de mortalida-
de por covid-19 da América Latina e as áreas com 
maior número de mortes são o litoral urbano e 
algumas regiões da Amazônia, o que se relaciona 
sobretudo com as barreiras de acesso aos servi-
ços de saúde e à elevada informalidade da econo-
mia, que atingia 70% antes da pandemia6. Até o 
dia 19/10, o Peru já somava 865.549 casos, com 
33.702 óbitos. Os dados sobre a evolução da pan-
demia no país não estão estratificados por popula-
ções indígenas7. Em um levantamento organizado 
pela Rede Eclesial Panamazônica (REPAM) junto 
às autoridades sanitá-
rias locais e nacionais, 
a região da Amazônia 
peruana contava tam-
bém em 19/10/2020 
com 186.397 casos 
confirmados de in-
dígenas infectados, 
e 2.740 óbitos entre 
essa população8. Im-
portante ressaltar que 
este levantamento não 
abrange a totalidade 
dos indígenas do país, 
apenas a região ama-
zônica.

4 | Ibid., nota 2.
5 | PERU. Instituto Nacional de Estadística 
e Informática. Perú: resultados definitivos 
de los censos nacionales 2017.  Disponível 
em: https://bit.ly/33YhPaD. Acesso em: 13 
nov. 2020.
6 | PORTAL EL PAÍS. As razões do recorde de 
mortes por covid-19 no Peru. 04 sep. 2020. 
Disponível em: bit.ly/2Kd8ncj. Acesso em: 
13 nov. 2020.
7 | PERU. Ministerio de Salud. Sala situacional 
COVID-19 Perú. Disponível em: bit.ly/3qH44XD. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
8 | RED ECLESIAL PANAMAZONICA. Coordinado-
ra de las Organizaciones Indigenas de la Cuen-
ca Amazonica. COVID-19 em la Panamazonía. 
Disponível em: https://redamazonica.org/
covid-19-panamazonia/pueblos-indigenas/. 
Acesso em: 13 nov. 2020. 

Foto: Dirección Regional de Salud de Junín

https://bit.ly/33YhPaD
http://bit.ly/2Kd8ncj
http://bit.ly/3qH44XD
https://redamazonica.org/covid-19-panamazonia/pueblos-indigenas/
https://redamazonica.org/covid-19-panamazonia/pueblos-indigenas/
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

● Foi declarada emer-
gência sanitária nacio-
nal, com imposição de 

lockdown em todo o país, com toque de recolher 
das 18h às 4h monitorado pelo exército, além de 
fechamento de fronteiras. Posteriormente, o lock-
down passou a ser regionalizado, com alívio das 
restrições em algumas regiões;
● Quarentena obrigatória de 14 dias para todos os 
viajantes do exterior, peruanos ou não;
● Instalação de 1.550 postos de testagem para 
covid-19;
● Transferência de recursos para compra e ins-
talação de equipamentos hospitalares, incluindo 
pelo menos 750 ventiladores;
● Doação compulsória de parte dos salários dos 
funcionários públicos que recebem mais de 15.000 
soles por mês para ajudar a financiar o sistema 
de saúde;
● Criação de fundos de crédito para apoiar setores 
como turismo e agronegócio;
● Pagamento de auxílio mensal de 760 soles, por 
três meses, para trabalhadores com renda infe-
rior a 2.400 soles e para trabalhadores de firmas 
com menos de 100 pessoas que tiveram suas ati-
vidades completamente paralisadas.

Foto: Gobierno del Peru
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● Publicação da Re-
solução Ministerial nº 
308/2020/Minsa, que 
aprova o Documento 
Técnico Plano de Inter-

venção do Ministério da Saúde para Comunidades 
Indígenas e Povoados Rurais da Amazônia frente 
à emergência de covid-19, cujo financiamento é 
garantido pelo Decreto de Urgência nº 71/2020. O 
Plano inclui, entre outras medidas:
- Preparação de equipes de saúde para entrada 
em comunidades indígenas;
- Difusão de mensagens educativas para esta po-
pulação;
- Organização e preparação de lideranças e agen-
tes comunitários de saúde em medidas de preven-
ção da covid-19;
- Busca ativa de casos suspeitos de covid-19 e sin-
tomáticos respiratórios nas comunidades;
- Tratamentos e isolamento seguro dos casos le-
ves sem fatores de risco na comunidade sem ne-
cessidade de remoção;
- Equipamento para o transporte seguro e de qua-
lidade dos casos de covid-19;
- Equipamento das unidades de emergência e in-
ternação das Instituições Prestadoras de Serviços 
de Saúde (IPRESS) públicas que atendem à po-
pulação indígena com o equipamento e mobiliário 
básicos necessários;
● Instalação do Comitê Binacional covid-19 (Peru e 
Colômbia), por meio do qual os Ministérios da Saú-
de dos dois países elaboraram o Plano Binacional 
de intervenção em saúde para populações frontei-
riças entre Colômbia e Peru frente à emergência 
de covid-19, com ênfase em povos indígenas9;
● O Ministério da Saúde do Peru determinou que, 
em caso de óbitos por covid-19 em áreas rurais 
e/ou com população indígena, as equipes de saú-
de devem aplicar os protocolos nacionais vigen-
tes, mas com a possibilidade de conservar algu-
mas das tradições e costumes funerários destes 
povos, desde que não envolvam riscos à saúde 
pública. Na Resolução Ministerial nº 512/2020/
Minsa, publicada no Diário Oficial El Peruano, se 
especifica que não está permitido velar o cadáver 
com covid-19 e as pessoas que conviveram pro-
ximamente com o falecido devem manter estrita 
quarentena10.

9 |  ORGANIZACIÓN PAN-AMERICANA DE LA 
SALUD. Colombia y Perú suman esfuerzos 
para proteger la salud de pueblos indígenas 
em su frontera común. 24 jun. 2020. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/yy7n6zyw. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
10 | PERU. Ministerio de Salud. Ministerio 
de Salud dicta pautas para el tratamento 
de los cadáveres covid-19 en comunidades 
indígenas u originarias. Disponível em: 
tinyurl.com/y4rlzyhx. Acesso em: 13 nov. 
2020.

https://tinyurl.com/yy7n6zyw
http://tinyurl.com/y4rlzyhx
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

Embora o Plano de Inter-
venção do Ministério da 
Saúde para os povos in-
dígenas e comunidades 
rurais da Amazônia não 

especifique de forma mais abrangente a participa-
ção dessas populações na construção da resposta 
à pandemia, os povos indígenas do Peru buscaram 
se organizar para prevenir a disseminação do ví-
rus nas comunidades. Tão logo foi diagnosticado o 
primeiro caso de covid-19 em uma liderança indí-
gena, ainda em março, a Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) convocou 
as mais de duas mil comunidades a ratificar a qua-
rentena nacional, fechando o acesso de forastei-
ros para controlar a propagação do vírus11. Foram 
organizadas traduções dos materiais oficiais do 
Ministério da Saúde para as línguas nativas des-
tes povos, de forma a ampliar a comunicação das 
medidas de prevenção e o acesso à educação em 
saúde no contexto da pandemia. Buscou-se tam-
bém fortalecer a medicina tradicional12 e garantir 
um enfoque de gênero nas medidas de preven-
ção, considerando o papel das mulheres dentro de 
suas famílias como cuidadoras do lar, de crianças 
e adultos. Além disso, houve protestos entre os 
povos indígenas contra a gestão da pandemia no 
país13 14 e a Coordenação de Organizações Indíge-
nas da Bacia do Rio Amazonas (COICA), que inclui 
organizações indígenas da selva peruana, estabe-
leceu uma parceria com a Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS) para intensificar o combate 
à covid-19 em áreas indígenas da Amazônia15.

11 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO (PNUD). Mirar esta pandemia 
desde el mundo indígena. 6 de abril de 2020. 
Disponível em: tinyurl.com/y3yrovzg. Acesso 
em: 13 nov. 2020.
12 | UNITED NATIONS. Human Rights. CO-
VID-19 ans indigenous peoples’ rights: 
what is the impact of covid-19 on indige-
nous peoples’ rights? 29 june 2020. Dispo-
nível em:  https://tinyurl.com/y5dwncv4. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
13 | PORTAL O GLOBO. Governo peruano tenta 
restabelecer diálogos com líderes indígenas 
após morte em protesto. 10 ago. 2020.Dis-
ponível em: tinyurl.com/yyqlhqo5. Acesso 
em: 13 nov. 2020. 
14 | PORTAL RFI. Três indígenas morrem em 
protesto contra gestão da epidemia do co-
ronavírus no Peru. 10 ago. 2020. Disponível 
em: https://bit.ly/37bNnum. Acesso em: 
13 nov. 2020.
15 | ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE. OPAS e organizações indígenas da 
COICA trabalharão juntas para combater 
pandemia de COVID-19 na bacia amazô-
nica. 17 de julho de 2020. Disponível em: 
bit.ly/3mlYZBm. Acesso em: 13 nov. 2020.

Foto: Gobierno del Peru

http://tinyurl.com/y3yrovzg
https://tinyurl.com/y5dwncv4
http://tinyurl.com/yyqlhqo5
https://bit.ly/37bNnum
http://bit.ly/3mlYZBm
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CANADÁ
Sistema de Saúde 
no Canadá

O sistema de saúde uni-
versal e público do Ca-
nadá, chamado Medica-

re, foi criado no âmbito nacional em 1984 pelo 
Ato de Saúde Canadense (Canadian Health Act). 
Ele é descentralizado e abarca planos de seguro 
de saúde das 13 províncias, que oferecem uma 
cobertura restrita, que, de modo geral, não inclui 
serviços de saúde bucal, fisioterapeutas, psicó-
logos, fonoaudiólogos, nem medicação prescrita. 
Há uma pequena prevalência de equipes multi-
profissionais1. São princípios nacionais do Medi-
care: portabilidade, universalidade e acessibili-
dade2. Assim como no SUS, a base do modelo 
é a atenção primária à saúde. Os hospitais são 
privados e remunerados pelo governo3.  Compa-
rados à população geral, os indígenas apresen-
tam maiores taxas de doenças crônicas, trauma, 
violência interpessoal e doméstica, suicídio e 
mortalidade infantil, além de menor expectativa 
de vida. O racismo e a exclusão social afetam 
diretamente essas desigualdades em saúde. Em 
relatório da Comissão de Verdade e Reconcilia-

1 | BRANDÃO, J.R.M. O(s) Sistema(s) Primá-
rio(s) de Saúde Canadense sob uma pers-
pectiva brasileira: discutindo os Atributos 
Starfield. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, n. 
4, Rio de Janeiro, Abr 2020. Disponível em: 
https://tinyurl.com/yxrpqcak. Acesso em: 
02 nov. 2020.
2 | MARTIN, Danielle. et al. Canada’s universal 
health-care system: achieving its potential. 
The Lancet, v. 391, n. 10131, Londres, April 
2018. Disponível em: tinyurl.com/y3ndomel. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
3 | BRANDÃO, J.R.M. A atenção primária 
à saúde no Canadá: realidade e desafios 
atuais. Cadernos de Saúde Pública, v. 
35, n. 1, Rio de janeiro, jan. 2019. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/yywt3o8n. 
Acesso em: 02 nov. 2020.

Foto: Ansgar Walk/Wikimedia Commons

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA

https://tinyurl.com/yxrpqcak
http://tinyurl.com/y3ndomel
https://tinyurl.com/yywt3o8n
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ção de 2015, sete das 94 recomendações eram 
para enfrentamento das iniquidades em saúde4. 
Cobertos pelos planos de saúde das províncias, 
alguns serviços nas reservas indígenas estão sob 
jurisdição do governo federal, do Departamento 
de Serviços Indígenas Canadense (Department: 
Indigenous Services Canada - ISC) e vários in-
dígenas recebem esse seguro complementar5. 
Conflitos sob a responsabilidade federal e das 
províncias por serviços para aqueles com status 
de indígenas pelo Ato Indígena (Indian Act), de 
1985, causam fragmentação do cuidado, lacunas 
nos serviços e falta de integração6. Um modelo 
emergente alternativo é a Autoridade de Saúde 
Primeiras Nações, na província British Columbia7 

8. A atenção primária à saúde é responsabilidade 
dos governos providenciais e o ISC está traba-
lhando conjuntamente com parceiros das comu-
nidades indígenas e governos provinciais para o 
preparo da resposta à pandemia na garantia da 
capacidade necessária e em tempo oportuno. 

Populações indígenas 
e a covid-19 no 
Canadá

Os dados epidemioló-
gicos de covid-19 em 
indígenas das Primei-
ras Nações estão dispo-

níveis no site oficial do governo9, desagregados 
para os povos indígenas. Dados de 19 de outubro 
de 2020 disponíveis no site oficial do governo in-

Foto: Gouvernement du Québec, Canadá

4 | Ibid., nota 1.
5 | Ibid., nota 1.
6 | UNITED NATIONS.Department of Econo-
mic and Social Affairs. State of the World’s 
Indigenous Peoples. New York, 2009. Dis-
ponível em: tinyurl.com/y5hwcw6x. Aces-
so em: 27 nov. 2020.
7 | Ibid., nota 1.
8 | Ibid., nota 4.
9 | GOVERNMENT OF CANADA. Coronavirus 
(COVID-19) and indigenous communities. 
2020. Disponível em: tinyurl.com/yb74ohuw. 
Acesso em: 02 nov. 2020.

http://tinyurl.com/y5hwcw6x
http://tinyurl.com/yb74ohuw
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● O Plano governamen-
tal inclui considerações 
sobre planejamento de 
pandemia de influenza 
em comunidades das 

primeiras nações da reserva (Influenza Pandemic 
Planning Considerations in On Reserve First Nations 
Communities) e lições aprendidas da pandemia In-
fluenza A (H1N1) de 2009, quando os povos indíge-
nas foram afetados desproporcionalmente, repre-
sentando 10% das internações hospitalares. Além 
disso, o Plano identifica 
esforços do ISC de pre-
paro e resposta à co-
vid-19; eventos ou cir-
cunstâncias específicas 
que levam a respostas 
federais; esforços de 
rastreamento e coleta 
de dados de covid-19; 
oportunidades para 
participação contínua 
dos povos indígenas 
em mecanismos de go-
vernança; coordenação 

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• O governo canadense 
mobilizou recursos pú-
blicos para prevenção e 

controle da infecção, incluindo epidemiologistas, 
oficiais de saúde ambiental, equipamento de pro-
teção individual, equipamento médico, insumos 
laboratoriais. Também foram elaboradas diretri-
zes para o setor de saúde voltadas aos ambientes 
de cuidados intensivos e de longo prazo, ao ma-
nejo clínico dos pacientes e ao preparo do setor 
saúde para covid-19.

10 | GOVERNMENT OF CANADA. Coronavirus 
(COVID-19) and Indigenous communities. 
2020. Disponível em: tinyurl.com/y2mgc6zc. 
Acesso em: 02 nov. 2020.

Foto: RCAANC-CIRNAC

formavam 1.040 casos de covid-19 confirmados 
entre os povos originários do país, 300 casos ati-
vos, 72 hospitalizações, 726 casos recuperados e 
14 óbitos. Quando analisados por região, o maior 
número de casos da doença na população indí-
gena no Canadá está em Alberta (370) e Saskat-
chewan (190)10. Até o dia 19/10/2020 constavam 
no dashboard da OMS 198.148 casos e 9.760 óbi-
tos por covid-19 confirmados no país.

http://tinyurl.com/y2mgc6zc


62

CADERNOS DE POLÍTICAS SOCIAIS
Povos indígenas e o enfrentamento à pandemia de covid-19: experiências internacionais

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

Na província de Quebec, 
comunidades indígenas 
organizaram serviços 
essenciais e unidades 
de monitoramento local. 

Líderes indígenas de nove comunidades da Nação 
Innu estabeleceram uma unidade estratégica para 
mitigar os riscos de saúde da covid-19 pela alta 
taxa de doenças crônicas e domicílios superlota-
dos. Além disso, também na província de Quebec, 
as comunidades têm usado medicamentos tradi-
cionais, como chás herbais com folhas de cedro, 
para ajudar a evitar infecções por covid-1912. A 
Associação de Mulheres Nativas (Native Women’s 
Association) tem um canal telefônico gratuito de 
suporte com mulheres anciãs para “apoiar a resili-
ência neste momento de crise”13. 

11 | GOVERNMENT OF CANADA. Public servi-
ce announcements about COVID-19. 2020. 
Disponível em: tinyurl.com/y248meu8. 
Acesso em: 02 nov. 2020.
12 | UNITED NATIONS. Human Rights. CO-
VID-19 and Indigenous Peoples’ Rights: 
what is the impact of COVID-19 on indige-
nous peoples’ rights? 2020. Disponível em: 
bit.ly/3a6TzqE. Acesso em: 08 set. 2020.
13 | NATIVE WOMEN’S ASSOCIATION OF CANA-
DA (NWAC). About. Disponível em: nwac.ca. 
Acesso em: 02 nov. 2020. 

Foto: Greg Black Photography (CC)

de medidas de respos-
ta a emergências pro-
vinciais, territoriais e 
federais.
● Deslocamento de 
equipes de saúde e 
infraestrutura para as 
comunidades indíge-
nas;
● Fornecimento de su-
primentos médicos e 
equipamentos necessá-
rios para manutenção 
da infraestrutura críti-
ca, como estações de 
tratamento de água nas 
comunidades indíge-
nas, além de atuar junto aos governos provinciais 
para assegurar a continuidade dos fluxos de bens e 
serviços essenciais.
● Disponibilização de orientações para preven-
ção e controle da covid-19 em várias línguas in-
dígenas11.

http://tinyurl.com/y248meu8
http://bit.ly/3a6TzqE
http://nwac.ca
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ESTADOS
UNIDOS
Sistema de Saúde 
nos Estados Unidos

Foto: US Department of the Interior

O sistema de saúde 
americano obedece à 
lógica liberal, com ca-

ráter não universal, marcadamente privatista e 
fragmentado. Os serviços de saúde, particulares 
em sua maioria, são financiados por seguros pri-
vados de saúde e pelos programas públicos, cria-
dos em 1965: o Medicare, destinado a maiores 
de 65 anos; e o Medicaid, voltado para a par-
cela da população com baixa renda1. Estima-se 
que cerca de 35% da população americana se-
jam cobertos pelos programas públicos2. A lei de 

1 | BRITO, Abdon de Oliveira. O Medicare e 
Medicaid no Sistema de Saúde Americano: 
uma revisão bibliográfica. Salvador: Uni-
versidade Federal da Bahia, 2016. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/y476mtd7. 
Acesso em: 05 nov. 2020.
2 | ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPE-
RATION AND DEVELOPMENT (OECD). Página 
inicial. Disponível em: oecd-ilibrary.org. 
Acesso em: 05 nov. 2020.

AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA

https://tinyurl.com/y476mtd7
http://oecd-ilibrary.org
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proteção e cuidado ao paciente – Affordable Care 
Action, promulgada em 2010, propôs a amplia-
ção do acesso a esses programas. No âmbito do 
Departamento de Saúde e dos Serviços Huma-
nos do governo americano há o Serviço de Saú-
de Indígena (Indian Health Service - IHS), criado 
em 1955, que atende aos indígenas americanos 
e nativos do Alasca (AIAN) organizados em tribos 
e aldeias nativas, atualmente um total de 574, 
reconhecidas pelo Bureau de Assuntos Indígenas 
(BIA). Essa população se distribui em 36 estados, 
concentrados no oeste do país e no Alasca3. São 
componentes do sistema de assistência em saúde 
da IHS: serviços de saúde administrados em 12 
escritórios regionais e 170 unidades sob sua ges-
tão; serviços de saúde administrados por tribos 
e organizações tribais; e serviços de saúde para 
indígenas urbanos4.

Populações indígenas 
e a covid-19 nos 
Estados Unidos

De acordo com o censo 
de 2010, 0,9% da po-
pulação americana era 
composta por indíge-

nas americanos ou nativos do Alasca, um total 
de aproximadamente 2,9 milhões de pessoas. 
Esse número sobe para 5,2 milhões de pessoas 
ao se considerar os descendentes. Estima-se que 
40% dessa população vive nos territórios reco-
nhecidos5. De janeiro a agosto foram confirma-
dos 39.051 casos de covid-19 entre indígenas 
americanos, em 12 áreas do Serviço de Saúde 
Indígena, de acordo com a OPAS6. Indígenas 
americanos e nativos do Alasca correspondem a 
1,3% de taxa de mortalidade por covid-19, ao se 
analisar os casos por raça/grupo étnico, segundo 
dados do Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)7. Destaca-se o crescente número 
de casos na maior reserva do país, a Nação Na-
vajo, cujo território se estende por três estados 
(Novo México, Arizona e Utah).

3 | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS (BIA). Mis-
sion statement.  Disponível em: bia.gov/
bia. Acesso em: 05 nov. 2020.
4 | GONTSCHAROW, Zina. Indian health ser-
visse response to COVID-19. America’s Es-
sential Hospitals, june 2020. (Policy Brief). 
Disponível em: tinyurl.com/yylnkqvu. Aces-
so em: 05 nov. 2020.
5 | UNITED STATES Census 2020. Disponí-
vel em: https://2020census.gov/en.html. 
Acesso em: 05 nov. 2020.
6 | ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE (OPAS). ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE (OMS). Atualização epidemiológica: 
COVID-19, doença causada pelo novo coro-
navírus. 26 de agosto de 2020. Disponível 
em:  https://tinyurl.com/yxaymqgd. Aces-
so em: 05 nov. 2020.
7 | CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION. Race, ethnicity, and age 
trends in persosns who died from COVID-19 
– United States, May – August 2020.  We-
ekly, v. 69, n. 42, october 23, 2020. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/y4e34w6p. 
Acesso em: 05 nov. 2020.
8 | USAGOV. Government response to 
coronavirus, COVID-19.  Disponível em: 
tinyurl.com/yxlxp8oa. Acesso em: 06 
nov. 2020.

Foto: Center for Disease Control and Prevention

http://bia.gov/bia
http://bia.gov/bia
http://tinyurl.com/yylnkqvu
https://2020census.gov/en.html
https://tinyurl.com/yxaymqgd
https://tinyurl.com/y4e34w6p
http://tinyurl.com/yxlxp8oa
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

Cada Estado americano 
administra sua respos-
ta à pandemia, mas em 

linhas gerais, o governo americano apresenta as 
ações listadas a seguir8:
● O site do CDC apresenta dados atualizados dia-
riamente acerca de novos casos, óbitos e núme-
ros de testes realizados;
● A FDA (Food and Drug Administration) está 
trabalhando em parceria com a indústria médica 
com a finalidade de desenvolver vacinas, medi-
camentos e testes diagnósticos. No desenvolvi-
mento de pesquisas dessa natureza, estão tam-
bém envolvidos institutos nacionais de saúde e o 
departamento de energia;
● Apresentação de dados pelo United States Cen-
sus Bureau sobre risco demográfico e impactos 
econômicos;
● Criação da Lei de Auxílio, Socorro e Seguran-
ça Econômica (CARES), um fundo destinado aos 
governos estaduais, territoriais, locais e tribais 
para conter os impactos causados pelo corona-
vírus.
● Proibição da entrada de cidadãos não ameri-
canos vindos da China, Irã e alguns países da 
Europa, bem como triagem aprimorada e qua-
rentena obrigatória para cidadãos americanos e 
residentes permanentes que voltem aos EUA;
● O Serviço de Alimentação e Nutrição desen-
volve programas relacionados à distribuição gra-
tuita de alimentos para crianças por meio dos 
Estados. Houve: incremento do Programa de As-
sistência Nutricional Suplementar (SNAP), que 
consiste no repasse de benefícios de emergência 
para famílias com baixa renda; estratégias para 
evitar o desabastecimento de gêneros alimentí-
cios; e fornecimento de alimentos por meio de 
bancos locais de alimentos;
● Possibilidade de dedução de custos individuais 
com covid-19 nos impostos;
● A Comissão Federal de Comunicações financia 
integralmente programas de Telessaúde voltados 
para covid-19;
● Destinação de recursos/empréstimos para agri-
cultores e pecuaristas, bem como para pequenas 
empresas.
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9 | Ibid., nota 1. 
10| GONTSCHAROW, Zina. Indian health ser-
visse response to COVID-19. America’s Es-
sential Hospitals. june 2020. (Policy Brief). 
Disponível em: tinyurl.com/yylnkqvu. Aces-
so em: 06 nov. 2020.
11 | Ibid., nota 10.
12 | HEALTH RESOURCES & SERVICES ADMI-
NISTRATION (HRSA). Rural tribal COVID-19 
response program. 2020 Disponível em: 
https://tinyurl.com/y4bxfgy9. Acesso em: 
06 nov. 2020.
13 | CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION (CDC). CDC COVID-19 funding for 
tribes. Disponível em: tinyurl.com/y6awb4st. 
Acesso em: 06 nov. 2020.

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• O IHS9 foi contemplado 
na distribuição de testes 
rápidos para expandir 
a disponibilidade em 
comunidades rurais,  re- 

cebeu financiamento adicional para coordenar 
ações de enfrentamento para testagem, equipa-
mento de proteção individual e outros recursos para 
mitigação da pandemia, e oferta de serviços de 
telessaúde. As legislações aprovadas pelo Congresso 
que incrementaram seu orçamento são: Lei de 
Aquisições Suplementares de Preparação e Resposta 
ao Coronavírus (The Coronavirus Preparedness 
and Response Supplemental Appropriations Act), 
de 04 de março de 2020; Lei de Resposta ao 
Coronavírus “Famílias Primeiro” (The Families First 
Coronavirus Response Act), de 14 de março de 
2020; Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica 
(The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 
Act), de 27 de março de 2020; e Lei do Programa 
de Proteção de Salário e da Melhoria do Cuidado em 
Saúde (Paycheck Protection Program And Health 
Care Enhancement Act), de 24 de abril de 202010; 
• O Programa Rural Tribal de Resposta à covid-19 
(Rural Tribal covid-19 Response Program) finan-
ciou tribos, organizações tribais, organizações de 
saúde indígena urbanas e prestadores de serviços 
de saúde voltados para o atendimento de comu-
nidades rurais em risco. Seu objetivo é permitir 
flexibilidade na prevenção e resposta à pandemia 
de acordo com as necessidades das comunidades 
rurais, em ações como: implantação de locais de 
testagem, aquisição de testes, implementação de 
estratégias e atividades 
de telessaúde, aqui-
sição de EPI e outros 
suprimentos e contra-
tação e treinamento de 
prestadores de serviço 
e equipe de saúde para 
atenção a pacientes 
com covid-1911 12;
• O CDC financiou, 
por meio das legisla-
ções mencionadas, o 
enfrentamento à co-
vid-19 nas comunida-
des indígenas13. 

Foto: US Department of the Interior

http://tinyurl.com/yylnkqvu
https://tinyurl.com/y4bxfgy9
http://tinyurl.com/y6awb4st
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

O povo Navajo promo-
veu o fechamento de 
fronteiras e toque de 
recolher em seu territó-
rio14. A mulheres Nava-

jo, por outro lado, lideram grupos de voluntários 
que garantem suporte de itens de higiene, água 
e alimentos, que são adquiridos via fundo de aju-
da por elas criado e distribuídos, principalmente, 
para as parcelas mais vulneráveis da população15. 
O povo de Pojoaque, no Novo México, criou um 
site com vasto conteúdo relacionado às informa-
ções de saúde, material educativo e documentos 
acerca da covid-1916. Foram elaborados materiais 
educativos em diferentes línguas indígenas. A ado-
ção de medidas de prevenção enquanto precoce, 
por parte das comunidades indígenas de Wiscon-
sin, foi determinante para se garantir a baixa taxa 
de infecção, em comparação com outras comuni-
dades indígenas. Ações incluíram a permanência 
em casa, a promoção do distanciamento social e o 
uso de máscaras17.

14 | PORTAL BBC NEWS. BRASIL. Coronavírus 
nos EUA: a “tempestade perfeita” detona-
da pela pandemia na maior reserva indíge-
na dos EUA. 25 maio 2020  Disponível em: 
https://tinyurl.com/y3r2wr4p. Acesso em: 
06 nov. 2020.
15 | PORTAL THE GUARDIAN. “It warms the 
heart”: Navajo mount grassroots effort 
to tackle coronavirus . Disponível em: 
https://tinyurl.com/rsozetz. Acesso em: 
06 nov. 2020.
16 | UNITED NATIONS. Human Rights. CO-
VID-19 and indigenous peoples’ rights: 
what is the impacto of COVID-19 on indige-
nous peoples’ rights?. 29 june 2020. Dispo-
nível em: https://bit.ly/3aiCbPO. Acesso 
em: 06 nov. 2020.
17 | PORTAL KENOSHANEWS. Wisconsin’s 
tribes have weathered COVID-19 better 
than tribes in other states. How did 
they do it?. Jul. 20, 2020. . Disponível 
em: https://bit.ly/37ttUGN. Acesso em: 
06 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y3r2wr4p
https://tinyurl.com/rsozetz
https://bit.ly/3aiCbPO
https://bit.ly/37ttUGN
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ESCANDINÁVIA
Noruega, Suécia e Finlândia

Sistema de Saúde 
na Noruega

Foto: Regjeringen

O sistema de saúde 
norueguês é semi-des-
centralizado, dividido 

entre os três níveis administrativos do país: na-
cional, regiões de saúde (RHA) e municípios. A 
atenção especializada é de responsabilidade do 
Estado, prestada por meio de quatro autoridades 
regionais de saúde (RHA), que detém os fundos 
hospitalares. A atenção primária é de responsa-
bilidade dos municípios que possuem grande au-
tonomia na organização dos serviços de saúde. 
No nível nacional, o Ministério da Saúde tem a 
responsabilidade de regulamentar e supervisio-
nar o sistema, por meio de órgãos subordinados. 
O princípio de igualdade de acesso aos serviços 
por todos os habitantes fundamenta a estrutura 
organizacional do sistema de saúde norueguês, 
e a cooperação intersetorial é valorizada institu-
cionalmente na prevenção às desigualdades so-

EUROPA
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1 | EUROPEAN OBSERVATORY AND HEALTH 
SYSTEMS AND POLICIES. The Health Sys-
tems and Policy Monitor - Norway. Dispo-
nível em:  https://tinyurl.com/y3cogu2y. 
Acesso em: 06 nov. 2020.

ciais em saúde. A natureza descentralizada do 
sistema é regulada por um conjunto de leis. A Lei 
de Assistência Especializada, de 1999 (Specialist 
Care Act) e a Lei de Autoridades de Saúde e Fun-
dos de Saúde, de 2001 (Health Authorities and 
Health Trusts Act) regulam a atenção especiali-
zada, organizada no nível das regiões de saúde 
(RHA). A Atenção Primária, organizada no nível 
municipal, é regulamentada pela Lei da Saúde e 
Atenção Municipal de 2011 (Municipal Health and 
Care Act). Outras leis fundamentais são a Lei dos 
Direitos dos Pacientes de 1999 (Patients Rights 
Act) e a Lei de Seguridade Nacional de 1997 (Na-
tional Insurance Act)1.

Sistema de Saúde 
na Suécia

O país se organiza em 
três níveis de governo in-
dependentes: o governo 

nacional, os conselhos de condados/regiões (21), e 
os municípios (290). A principal responsabilidade 
de prestação de serviços de saúde encontra-se 
em nível regional/condados, e parte também nos 
municípios. A oferta de serviços e o financiamento 
são de responsabilidade de conselhos de condado 
e entes regionais, que têm grande autonomia em 
relação a organização dos serviços. A atenção à 
saúde e ao bem estar são considerados de res-
ponsabilidade pública, guiados por três princípios: 
o princípio da dignidade humana; o princípio da 
necessidade e da solidariedade; e o princípio da 
relação custo-efetividade. Os três níveis em que 
se organizam o sistema de saúde – nacional, re-
gional e local – são regulados por várias normas. 
A Lei dos Serviços Médicos e de Saúde de 1982 
(The Health and Medical Services Act), atualiza-
da em 2017 pela nova lei de Saúde e Assistência 
Médica (Health and Medical Care Act) estabelece 
aos condados/regiões e aos municípios a respon-
sabilidade de assegurar a todos os habitantes do 
país acesso ao cuidado de qualidade em saúde. O 
governo nacional por meio do Ministério da Saú-
de e de Assuntos Sociais tem a responsabilidade 
sobre a política de atenção à saúde de um ponto 
de vista mais geral, também contando com oito 
agências governamentais envolvidas na área de 
atenção e saúde pública. Há coexistência de ser-
viços de saúde públicos e privados, mas em geral 

https://tinyurl.com/y3cogu2y
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todos têm financiamento público. A atenção pri-
mária é a base do sistema de saúde, mas não tem 
a função de regular o acesso. Há cerca de 1.100 
unidades de atenção primária no país, e cerca de 
70 hospitais no nível dos condados. Serviços mais 
especializados e de alta complexidade estão con-
centrados em 7 hospitais regionais/universitários. 
O Instituto Nacional de Saúde tem a responsabili-
dade de acompanhar e avaliar a política nacional 
de saúde2. 

Foto:imagebank.sweden.se

Sistema de Saúde 
na Finlândia

O sistema de saúde tem 
estrutura administrativa 
altamente descentrali-

zada, conta com diversas fontes de financiamen-
to, e ofertas de serviços de cuidado em primeiro 
contato em três níveis: o sistema municipal; o 
sistema nacional de seguro saúde, e o cuidado 
em saúde ocupacional. As autoridades municipais 
têm a responsabilidade de organizar, financiar e 
oferecer serviços na atenção primária no sistema 
público, que funciona em grande integração com 
a proteção social. Os serviços podem ser ofere-
cidos pelos municípios, ou por conjuntos de mu-
nicípios que, por meio de distritos hospitalares, 
oferecem também serviços especializados. Além 
do acesso pelo município, os habitantes podem 
usar serviços de saúde privados, por meio de pa-

2 |EUROPEAN OBSERVATORY AND HEALTH 
SYSTEMS AND POLICIES. The Health Sys-
tems and Policy Monitor - Sweden. Dispo-
nível em:  https://tinyurl.com/y5rodhdl. 
Acesso em: 06 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y5rodhdl
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gamento direto ou seguros de saúde, e contam 
também com serviços de saúde ocupacionais, vis-
to a obrigatoriedade de empregadores de médio 
e grande porte ofertarem atendimento médico 
ambulatorial. As principais legislações e diretrizes 
das políticas de saúde são formuladas no âmbito 
nacional, tendo no Ministério de Assuntos Sociais 
e de Saúde a formulação de estratégias e priori-
dades nacionais. Os municípios e distritos hospi-
talares detém uma ampla autonomia para a orga-
nização dos serviços. A definição dos municípios 
como base para o sistema nacional de saúde foi 
estabelecida em 1972 pela Lei de Atenção Primá-
ria à Saúde (Primary Health Care Act). Nas déca-
das de 1980 e 1990, reformas legais aumentaram 
a governança e autonomia municipais, inclusive 
em relação a alocação de recursos e financiamen-
to de serviços de saúde, havendo por outro lado, 
uma diminuição no financiamento  da saúde pelo 
governo nacional e a introdução de taxas de usu-
ário na atenção primária pelos governos locais, o 
que significou uma privatização parcial do finan-
ciamento da saúde. Além da Lei de Atenção Pri-
mária (1972), são igualmente importantes para a 
regulação e governança dos serviços de saúde a 
Lei de Atenção Especializada (The Act on Specia-
lized Medical Care), de 1991, e a Lei de Atenção à 
Saúde, de 2010 (The Health Care Act)3. 

Populações indígenas 
e a covid-19 na 
Escandinávia

O povo Sami vive em 
regiões do extremo 
norte da Europa, em 
territórios da Noruega, 

Suécia, Finlândia, e também na Rússia. Sua po-
pulação é estimada em cerca de 70 a 100 mil, 
com cerca de 60 mil na Noruega, 36 mil na Sué-
cia, e 10 mil na Finlândia, o que representa res-
pectivamente cerca de 1%, 0,2% e 0,1 da popu-
lação de cada um desses países. Há dificuldades 
em estimar números populacionais mais exatos. 
Os países escandinavos não realizam ou proíbem 
a identificação étnica nos censos demográficos, e 
não há padronização em relação à medição demo-
gráfica, havendo em cada país diferentes critérios 
para a produção das estimativas, relacionadas a 
abordagem geográfica, herança genética, língua 
materna e autodeclaração4. Em relação à pande-

3 | EUROPEAN OBSERVATORY AND HEALTH 
SYSTEMS AND POLICIES. The Health Sys-
tems and Policy Monitor - Finland. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/y2ngdo64. 
Acesso em: 06 nov. 2020.
4 | SONSTEBO, Anders. Samisk statistikk 
2018. 2018. Disponível em: bit.ly/3lgMaXJ. 
Acesso em: 06 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y2ngdo64
http://bit.ly/3lgMaXJ
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mia de covid-19 na Noruega, durante o perío-
do entre 03 de janeiro e 19 de outubro de 2020, 
16.136 casos foram confirmados, ocorrendo 278 
mortes5. Do total de casos confirmados, até 12 
de outubro, cerca de 623 casos foram registrados 
nas regiões mais habitadas pelos Sami (Norland, 
Finnmark, Tromso)6. Na Suécia, no período entre 
03 de janeiro e 19 de outubro de 2020, o total 
de casos confirmados foi de 103.200 casos, ocor-
rendo 5.918 mortes por covid-197. O número de 
casos confirmados para as regiões mais habitadas 
pelo povo Sami (Norrbotten e Vasterbotten) até 
12 de outubro alcançou 3.033 casos8. A Finlân-
dia registrou no período entre 03 de janeiro e 19 
de outubro um total de 13.424 casos de covid-19, 
dos quais 351 evoluíram para óbito9. Em relação 
às regiões mais habitadas pelos Sami, 134 ca-
sos foram na região Lappi, no extremo norte do 
país10. Alguns documentos apontam que os prin-
cipais impactos sofridos pelo povo Sami estão 
relacionados ao fechamento das fronteiras na-
cionais. O povo Sami vive em um território que 
atravessa quatro países e o deslocamento entre 
as fronteiras ocorre tanto pelas relações de pa-
rentesco, políticas e econômicas, como pelas ati-
vidades relacionadas a criação de renas, que vem 
sofrendo consequências em função da limitação 
de deslocamento11. 

Foto: Governo da Finlândia

5 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). No-
rway. Disponível em: tinyurl.com/y5jjqcx7. 
Acesso em: 06 nov. 2020.
6 | STATISTA. Number of coronavirus 
(COVID-19) cases in Norway in 2020, by 
country. October 26, 2020. Disponível 
em: bit.ly/2JkoZyz. Acesso em: 06 nov. 
2020.
7 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
Sweden. Disponível em: bit.ly/2JhpBoP. 
Acesso em: 06 nov. 2020.
8 | STATISTA. Number of coronavirus 
(COVID-19) cases in Sweden in 2020, by 
region. October 29, 2020 . Disponível em: 
bit.ly/3ll9cwy. Acesso em: 06 nov. 2020.
9 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Fin-
land. Disponível em: tinyurl.com/y6sk8y2n. 
Acesso em: 06 nov. 2020. Ver também:  
FINNISH INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE. 
Infectious diseases and vaccinations. Dis-
ponível em: https://bit.ly/33pbRz3. Acesso 
em: 06 nov. 2020.
10 | STATISTA. Number of coronavirus (CO-
VID-19) cases in Finland as of September, 
28, 2020, by regional health care district. 
Disponível em: bit.ly/39rlBg6. Acesso em: 
06 nov. 2020.
11 | ÁRTIC COUNCIL. The impact of COVID-19 
on SAAMI communities. 16 July 2020. Dis-
ponível em: bit.ly/37dSFpj. Acesso em: 06 
nov. 2020.; SÁMEDIGGI. Koronatiltak over-
for kultur-og naeringslivet. Disponível em: 
bit.ly/36ggU6Z. Acesso em: 06 nov. 2020.

http://tinyurl.com/y5jjqcx7
http://bit.ly/2JkoZyz
http://bit.ly/2JhpBoP
http://bit.ly/3ll9cwy
http://tinyurl.com/y6sk8y2n
https://bit.ly/33pbRz3
http://bit.ly/39rlBg6
http://bit.ly/37dSFpj
http://bit.ly/36ggU6Z
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Na Noruega, as me-
didas contra a pande-
mia começaram a ser 

introduzidas em 12 de março, como o fecha-
mento de instituições educacionais, suspensão 
de atividades desportivas, assim como eventos 
comerciais, culturais, esportivos, e serviços de 
entretenimento, restrições de viagem ao exterior 
e proibição da entrada de não residentes no país, 
desencorajamento de viagens no interior do país, 
regulamentação de situações de distanciamento 
social,  como o uso de máscara, e o estabele-
cimento de multas e outras penalidades para o 
descumprimento intencional ou negligência das 
regulações aprovadas. Adoção de medidas eco-
nômicas a fim de reduzir o impacto de demis-
sões; apoio a empresas, atividades agrícolas e 
um conjunto de benefícios sociais; recomenda-
ção de uso de máscaras na região da capital;
• A Suécia optou por atividades de mitigação 
para a redução da transmissão, que não impli-
caram em fechamentos rígidos ou suspensões 
amplas de atividades. As medidas se diferen-
ciam das de outros países principalmente pela 
decisão de não fechar creches e escolas para 
crianças menores, e por não se fazer uso de re-
gulação que forçasse cidadãos a permanecerem 
em casa. A abordagem sueca apoiou-se na res-
ponsabilidade pessoal, e em ações de divulga-
ção de informações e orientações para apoiar a 
decisão de seus cidadãos e profissionais de saú-
de: orientações gerais para se evitar eventos so-
ciais, manter  distância social  em áreas internas 
e externas, e permanecer em casa; medidas de 
higiene; manter com atenção cuidados no caso 
de visitas a pessoas com mais de 70 anos ou de 
grupos de risco; evitar grandes reuniões sociais; 
recomendação de se utilizar máscaras, sem no 
entanto exigência geral de se usar máscara em 
espaços públicos; recomendação quando possí-
vel para trabalho remoto. Em abril houve fecha-
mento temporário de escolas e atividades edu-
cacionais, mas não houve ações de fechamento 
compulsório. Houve também medidas de apoio 
a atividades econômicas e proibição temporária 
de entrada na União Europeia através da Suécia, 
até outubro de 2020.
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• A Finlândia estabeleceu estado de emergência 
em março de 2020, mantido até junho, quando 
declarou ser possível controlar a situação por po-
deres regulares das autoridades. Em abril foi cria-
do um grupo de trabalho que preparou o plano 
finlandês para o enfrentamento a epidemia. Fo-
ram produzidos guias orientadores para autorida-
des regionais e municipais, e hospitais distritais; 
guias de orientação sobre espaços de trabalho; 
de acordo com o plano de contingência em saúde 
pública e bem estar12. Recomendações de distan-
ciamento social e higiene; definição de situações 
para quarentena; proibição de eventos públicos 
com mais de 500 pessoas até agosto de 2020, e 
depois, somente em condições especiais; orien-
tações específicas para serviços de alimentação; 
restrições nas fronteiras: definição de valores li-
mites de caso para a flexibilização de restrições 
de fronteiras externas e internas; regulamenta-
ção específica para trânsito entre comunidades 
fronteiriças entre Noruega e Suécia. Quanto à 
educação formal, houve suspensão de aulas e re-
torno gradual a atividades presenciais com restri-
ções específicas e possibilidade de alteração das 
atividades de acordo com mudanças na situação 
epidemiológica. Houve ainda flexibilidade para 
provedores de serviços educacionais de nível mé-
dio, educação técnica e superior em decidir sobre 
métodos apropriados e seguros, e fazer uso de 
ensino a distância; pacote de estímulo à econo-
mia, e apoio a empresas em dificuldades13.
Foto: Regjenrigen Aktuelt

12 | THE SECURITY COMMITEE. Security Strate-
gy for Society. Disponível em: bit.ly/2VjjcM5. 
Acesso em: 06 nov. 2020.
13 | FINNISH GOVERNMENT. Restrictions du-
ring the coronavirus epidemic. Disponível 
em: https://tinyurl.com/y5w97dbb. Aces-
so em: 06 nov. 2020.

http://bit.ly/2VjjcM5
https://tinyurl.com/y5w97dbb
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

A população Sami aces-
sa os serviços de saúde 
da mesma forma que os 
demais habitantes dos 
três países escandina-

vos, e não há serviços específicos. Como os siste-
mas de saúde na Noruega, Suécia e Finlândia são 
altamente descentralizados e baseados em auto-
nomias locais das municipalidades e das regiões, 
podem ocorrer adaptações e especificidades em 
nível local e regional, principalmente em territó-
rios no extremo norte dos países, onde se con-
centra a população Sami. De modo geral, nos três 
países as ações mais específicas relacionam-se à 
divulgação de informações e orientações gerais 
nas línguas Sami14.

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

A partir das últimas dé-
cadas do século XX, a 
sociedade Sami viveu o 
fortalecimento de suas 
relações políticas nos 

países onde vivem. Embora apenas o governo 
Norueguês tenha ratificado a Convenção nº 169 
da Organização Internacional do Trabalho em re-
conhecimento aos Sami como povos indígenas15, 
nos três países escandinavos foram estabelecidos 
Parlamentos Sami. Além disso, menciona-se o 
Conselho Sami, organização não governamental 
que representa entre 50 a 80 mil Sami, vivendo 
na Finlândia, Federação Russa, Noruega e Sué-
cia, e que possui nove organizações membro. O 
Conselho Sami é também um dos membros per-
manentes do Conselho Ártico, organização inter-
governamental que trata de temas enfrentados 
pelos governos dos Estados e populações indí-
genas do Ártico, sobretudo questões relativas à 
proteção ambiental e desenvolvimento sustentá-
vel, sendo composto por oito estados-membros: 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, 
Islândia, Noruega, Rússia e Suécia, com sede na 
cidade norueguesa de Tromsø16. Em relação ao 
protagonismo Sami no enfrentamento à pande-
mia, menciona-se ações do Parlamento Sami na 
Noruega, para a aprovação de medidas econômi-
cas destinadas a apoiar atividades econômicas e 
culturais Sami impactadas pela pandemia17. Na 

14 | Finlândia, ver: FINNISH GOVERNMENT. 
Information and advice on the coronavirus. 
Disponível em: tinyurl.com/y2ylvwp8. Acesso 
em: 06 nov. 2020; Suécia, ver: PUBLIC HEALTH 
AGENCY OF SWEDEN. Our mission – to stren-
gthen and develop public health. Disponível 
em: https://bit.ly/39l9PE4. Acesso em: 06 
nov. 2020; Noruega: SÁMEDIGGI. Informasjon 
om koronavirus pa samiske sprak. Disponível 
em: tinyurl.com/y43s7ekc. Acesso em: 06 
nov. 2020. E também em: HELSENORGE. Koro-
navirus. Disponível em: tinyurl.com/yywkpetv. 
Acesso em: 06 nov. 2020.
15 | UNITED NATIONS. State of the World’s 
Indigenous Peoples: indegenous peoples’ 
access to health services. Disponível em: 
bit.ly/39o0A6b. Acesso em: 10 nov. 2020.
16 | ÁRTIC COUNCIL Página inicial. Dispo-
nível em: https://arctic-council.org/en/. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
17 | SÁMEDIGGI. Koronatiltak overfor kultur-og 
naeringslivet. Disponível em: bit.ly/39la7La. 
Acesso em: 10 nov. 2020.

http://tinyurl.com/y2ylvwp8
https://bit.ly/39l9PE4
http://tinyurl.com/y43s7ekc
http://tinyurl.com/yywkpetv
http://bit.ly/39o0A6b
https://arctic-council.org/en/
http://bit.ly/39la7La
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Suécia, o Parlamento Sami produziu um relatório 
sobre o impacto da covid-19 entre os Sami, para 
contribuir ao Relatório Especial da ONU sobre a co-
vid-19 e seu impactos sobre direitos de povos indí-
genas, mencionando as  limitações do Estado sue-
co em coletar informações sobre os Sami, a forma 
de divulgação de informações sobre o tema entre 
os Sami; e sobre os impactos econômicos sociais e 
culturais da pandemia, apontando principalmente 
a questão do fechamento das fronteiras e restri-
ções de viagens. Apontam também o fato do Par-
lamento Sami na Suécia não ter fundos próprios e 
depender de financiamento do governo; e sobre 
o cancelamento de suas plenárias presenciais du-
rante a pandemia. O documento aponta o fato de o 
Parlamento Sami não ter influência sobre o Parla-
mento Sueco na formulação das normativas, e que 
não houve convite para que representantes Sami 
participassem de processos decisórios em relação 
à covid-19. Não houve tampouco consultas rela-
cionadas aos impactos das medidas nacionais18. 
Outra ação a ser mencionada foi desenvolvida pelo 
Instituto Internacional de Cinema Sami (Interna-
tional Sami Film Institute), que lançou o desafio a 
cineastas Sami de retratarem em seus filmes a si-
tuação vivida pelos Sami no contexto da covid-19. 
Participaram da iniciativa 19 diretores, e foram re-
alizados 15 curtas-metragens19.

Foto: imagebank.sweden.se

18 | SÁMEDIGGI. Submission from the Sámi 
Parliament in Sweden to the Report of the 
Special Rapporteur on the rights of indige-
nous peoples to the General Assembly:  Im-
pact of COVID-19 on indigenous peoples. 22 
June 2020. Disponível em: bit.ly/2KIP8HL. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
19 | INTERNATIONAL SAMI FILM INSTITUTE. 
Home sweet home – significant digital 
première of Sámi films. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y2vxccp6. Acesso em: 
10 nov. 2020.

http://bit.ly/2KIP8HL
https://tinyurl.com/y2vxccp6
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ÍNDIA
Sistema de Saúde 
na Índia

Foto: Prakasam District

Não há um sistema pú-
blico universal de saú-
de na Índia, apesar da 

Constituição do país prever saúde como direito 
para todos. Os cidadãos indianos podem rece-
ber atendimento ambulatorial e hospitalar gratui-
to em estabelecimentos do governo, mas devido 
à escassez de serviços e profissionais de saúde 
públicos, muitas famílias indianas procuram aten-
dimento em serviços privados. O sistema de saú-
de indiano é essencialmente descentralizado, de 
modo que os estados são os principais responsá-
veis pela organização da atenção à saúde. O go-
verno central, através do Ministério da Saúde e 
do Bem-Estar Famíliar, exerce poder regulatório 
sobre a tomada de decisão em saúde, mas não 
se envolve diretamente na entrega dos serviços 

ÁSIA
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de saúde, razão pela qual existe uma grande va-
riação nos modelos, coberturas, disponibilidade e 
acesso aos serviços de saúde no país. Para a po-
pulação de mais baixa renda, o governo indiano 
criou recentemente uma estratégia nacional de 
proteção à saúde, PM-JAY (Ayushman Bharat-Pra-
dhan Mantri Jan Arogya Yojana), que foi reconhe-
cida internacionalmente com um importante pas-
so para alcançar a cobertura universal de saúde 
no país e que atende a aproximadamente 40% 
da população mais pobre. Essa estratégia reforça 
os serviços preventivos e promotores da saúde, 
através da instalação de centros de saúde e bem-
-estar em todo o país, e garante o acesso gratuito 
a serviços de atenção secundária e terciária em 
estabelecimentos privados1. Apesar dos importan-
tes avanços, barreiras culturais e sociais históri-
cas do país, ligadas ao sistema de castas, ainda 
constituem obstáculo para a produção de melho-
rias na situação de saúde da população2. Em 1999 
foi criado o Ministério dos Assuntos Tribais, com 
o intuito de prover ações voltadas ao desenvolvi-
mento socioeconômico dos povos indígenas ou tri-
bais (segmento mais vulnerabilizado na sociedade 
indiana), de forma mais integrada e coordenada3. 
Em 2013, instituiu-se um Comitê de Especialistas 
em Saúde Tribal no governo indiano, mas os ser-
viços de saúde voltados às populações tribais não 
se diferenciam substancialmente dos serviços de 
saúde rurais4. Um “Subplano Tribal”, previsto na 
Política Nacional de Saúde de 2016 com o objetivo 
de preencher a lacuna entre as comunidades tri-
bais e a população em geral, tem sido objeto de 
implantação no país, com muitas fragilidades. A 
medida não se aplica aos estados em que as tribos 
representam mais de 60% da população total5.

Foto: Tribal Cooperative Marketing Development Federation
of India - Minstry of Tribal Affairs

1 | THE COMMONWEALTH FUND. Internatio-
nal health care system profiles: India. Dis-
ponível em: tinyurl.com/yxcbmzav. Acesso 
em: 10 nov. 2020.
2 |  EMERGENCY LIVE. Atendimento médico 
para mais de meio bilhão de pessoas. 2020. 
Disponível em: tinyurl.com/y66ahvwz. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
3 |  INDIA. Ministry of Tribal Affairs. About the 
Ministry.  Disponível em: https://bit.ly/38jZGFI. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
4 | INDIA. Ministry of Health and Family 
Welfare; Ministry of Tribal Affairs.  Report 
of the Expert Committee on Tribal Heal-
th. Tribal health in India: bridging the gap 
and a roadmap for the future. Executive 
summary and recommendations.  Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/y46a7tfh. 
Acesso em: 10 nov. 2020.
5 | PRS LEGISLATIVE RESEARCH. Tribal Sub-
-plan.  Disponível em: tinyurl.com/y2cjcojw. 
Acesso em: 10 nov. 2020.

http://tinyurl.com/yxcbmzav
http://tinyurl.com/y66ahvwz
https://bit.ly/38jZGFI
https://tinyurl.com/y46a7tfh
http://tinyurl.com/y2cjcojw
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Populações indígenas 
e a covid-19 na
Índia

A Constituição da Índia 
reconhece a condição 
especial dos povos tri-
bais e prevê proteção 

dos seus direitos e cultura. De acordo com o cen-
so de 2011, há cerca de 104 milhões de indíge-
nas, organizados em 705 tribos, que permane-
cem marginalizados geográfica, social, econômica 
e politicamente. São divididos em 4 principais 
grupos: as tribos que vivem em áreas demarca-
das ou distritos tribais; as populações tribais da 
região Nordeste da Índia; grupos tribais particu-
larmente vulneráveis; e os povos tribais que vi-
vem fora das áreas demarcadas. A maior tribo 
é a Madhya Pradesh, seguida da Maharashtra, 
Odisha e Rajasthan, e concentram-se sobretudo 
na região Nordeste, 90% nas áreas rurais. A des-
peito de representarem 8,6% da população total, 
não há dados desagregados sobre a saúde das 
comunidades tribais na Índia6. Mas há pesquisas 
que indicam que em vários indicadores de saúde 
a população indígena apresenta resultados piores 
do que a população geral, como por exemplo, as 
taxas de mortalidade infantil, prevalência de tu-
berculose e acesso a serviços de saúde7. Quan-
to à covid-19, embora os casos tenham iniciado 
nos centros urbanos, a interiorização causa pre-
ocupação, sobretudo pelos piores indicadores de 
saúde e socioeconômicos entre os povos tribais 
(40,6% abaixo da linha de pobreza)8. Um comitê 

Foto: Prakasam District

6 | INDIA. Ministry of Health and Family 
Welfare; Ministry of Tribal Affairs.  Report 
of the Expert Committee on Tribal Heal-
th. Tribal health in India: bridging the gap 
and a roadmap for the future. Executive 
summary and recommendations. .Dispo-
nível em:  https://tinyurl.com/y46a7tfh. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
7 | THE NEW INDIAN EXPRESS . Why covid will 
affect tribals disproportionately. 08 sep. 
2020. Disponível em: tinyurl.com/y565mue6. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
8 | GAON CONNECTION.  Your Connection 
With Rural India. Too early to say the tribal 
population of India, our most vulnerable, 
ducked COVID-19?. 18 July 2020. Disponível 
em: https://tinyurl.com/y2qmxstd. Aces-
so em: 11 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y46a7tfh
http://tinyurl.com/y565mue6
https://tinyurl.com/y2qmxstd
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de especialistas recomendou a criação de novas 
entidades, como o Conselho Tribal de Saúde e a 
Diretoria de Saúde Tribal, para gerar dados, mo-
nitorar e revisar ações voltadas às comunidades 
tribais9. Recentemente, a confirmação de conta-
minação por covid entre representantes de po-
vos isolados e ameaçados, residentes nas ilhas de 
Andaman e Nicobar, causaram grande preocupa-
ção10. Outros casos também foram reportados em 
comunidades indígenas relativamente isoladas do 
estado de Odisha, como é o caso dos Didayi e dos 
Bonda, classificados na Índia como Grupos Tribais 
Particularmente Vulneráveis (PVTG). Embora não 
haja, nesse caso, dados desagregados por etnia, 
há também o registro preocupante de contágio 
em distritos de Odisha onde há grande concentra-
ção de povos tribais, como os Dongria e Lanjia-
saura11. Os povos tribais respondem por 23% da 
população do estado, que apenas tem classificado 
os casos de covid-19 por gênero e por idade12. A 
Índia é hoje o segundo país com o maior número 
de casos confirmados de covid-19, atrás apenas 
dos EUA. Até o dia 19/10/2020 foram registrados 
7.550.273 casos e 114.610 óbitos por covid-19 
no país, de acordo com a OMS.

Foto:  Minstry of Tribal Affairs - índia

9 | INDIA. Ministry of Tribal Affairs. COVID-19 
response plan for tribal livelihood & health. 
Disponível em: https://bit.ly/3r8p1uA. Aces-
so em: 11 nov. 2020.
10 | THE DIPLOMAT. Indigenous tribes in In-
dia’s Andaman and Nicobar Islands Battle 
coronavirus. 27 Aug. 2020. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y6z582f2. Acesso em: 
11 nov. 2020.
11 | HINDUSTANTIMES.  covid-19 takes 
Odisha’s primitive tribal groups into its 
tentacles. 26 Aug. 2020. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y22udnoq. Acesso 
em: 11 nov. 2020.
12 | DEUTSCHE WELLE (DW). Coronavirus thre-
atens India’s uninformed and isolated tribes. 
Disponível em: tinyurl.com/y368rch7. Acesso 
em: 11 nov. 2020.

https://bit.ly/3r8p1uA
https://tinyurl.com/y6z582f2
https://tinyurl.com/y22udnoq
http://tinyurl.com/y368rch7
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Adoção de lockdown 
a partir de 25 de mar-
ço de 2020, que durou 

mais de um mês;
• Estratégia de vigilância ativa, com criação de 
salas de controle para monitoramento dos casos e 
produção precoce de diretrizes técnicas para ras-
treamento de contatos, quarentena, isolamento e 
controle de infecções;
• Extensa capacitação de profissionais de saúde 
da linha de frente13;
• Estratégia de comunicação de risco com forte 
envolvimento comunitário14;
• Ampliação da cobertura de seguro saúde;
• Adoção de programas de transferência de renda 
e de acesso a alimentos15.

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Elaboração de Nota 
Técnica do governo para 
resposta à pandemia de 
covid-19 entre comuni-
dades tribais contendo 

iniciativas a serem adotadas pelos governos es-
taduais para minimizar os efeitos da pandemia na 
saúde e sustento desses povos16;
• Emprego de mulheres de comunidades tribais 
na produção de máscaras faciais, como estratégia 
de geração de renda;
• Oferta de treinamentos para o desenvolvimento 
de habilidades agrícolas, com o intuito de absor-
ver migrantes no processamento pós colheita de 
produtos locais; 
• Implantação de hor-
tas e criadouros nos 
territórios, além da 
oferta de suplemento 
alimentar, para contri-
buir para a segurança 
alimentar nas comuni-
dades;
• Elaboração de mate-
rial informativo sobre 
a covid-19 em línguas 
nativas;
• Distribuição de ma-
terial de higiene, más-
caras faciais e outros 
insumos17.

13 | INDIA. Department of Science and Te-
chnology. COVID-19: resilience & capacity 
building of acheduled caste and acheduled 
tribe communities at grassroots.  Dispo-
nível em:  https://tinyurl.com/y6bbeh9k. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
14 | KPMG INTERNATIONAL. India: government 
and institution measures in response to CO-
VID-19. Disponível em: tinyurl.com/y3we7d3g. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
15 | WORLD HEALTH ORGANIZATION  (WHO). WHO 
supports India’s response to COVID-19. 27 June 
2020. Disponível em: tinyurl.com/yyngjlx8. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
16 | Ibid., nota 9.
17 | Ibid., nota 15.

Foto: Tribal Cooperative Marketing Development Federation
of India - Minstry of Tribal Affairs

https://tinyurl.com/y6bbeh9k
http://tinyurl.com/y3we7d3g
http://tinyurl.com/yyngjlx8
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

As comunidades têm 
estabelecido barreiras 
sanitárias por conta pró-
pria em seus territórios, 
como fez uma tribo de 

quase 3.000 pessoas que vive no distrito do Idukki, 
em Querala próximos a Munnar, importante ponto 
turístico da região no Sul da Índia. Um dos princi-
pais motivos para esta decisão pela comunidade foi 
a disponibilidade mínima de serviços de saúde no 
local18. Outras comunidades fizeram o mesmo, exi-
gindo inclusive o cumprimento de um período de 
quarentena aos migrantes. É comum, em comu-
nidades tribais na Índia, o deslocamento para ou-
tros países em busca de trabalho, o que contribuiu 
para a estigmatização desses povos como poten-
ciais transmissores do SARS-CoV-2. Em maio, um 
grupo de organizações da sociedade civil, ativistas, 
pesquisadores e comunidades tribais da floresta 
apresentaram ao Ministério de Assuntos Tribais um 
relatório sobre a crise socioeconômica nessas co-
munidades gerada pela pandemia e os consequen-
tes bloqueios19. Algumas estratégias comunitárias, 
como a gravação de áudios e transmissão por blue-
tooth, têm sido também utilizadas para disseminar 
informações sobre a pandemia em comunidades 
com mais difícil acesso à informação20.

Foto: Tribal Cooperative Marketing Development Federation
of India - Minstry of Tribal Affairs

18 | DECCAN HERALD . Kerala tribal villa-
ge panchayat imposes lockdown to curb 
COVID-19. 14 Jul. 2020. Disponível em: 
tinyurl.com/y5f6t8k5. Acesso em: 11 nov. 
2020.
19 | NEW INDIAN EXPRESS. Why covid will af-
fect tribals disproportionately. 8 sep. 2020. 
Disponível em: tinyurl.com/y565mue6. 
Acesso em: 11 nov. 2020.
20 | Ibid., nota 18

http://tinyurl.com/y5f6t8k5
http://tinyurl.com/y565mue6
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MOÇAMBIQUE
Sistema de Saúde 
em Moçambique

Foto: Steve Evans/Wikimedia

O Sistema Nacional de 
Saúde (SNS) é compos-
to pelo sistema público, 

sistema privado lucrativo e sistema privado não-
-lucrativo (que oferece apoio técnico ao Ministério 
da Saúde), sendo que o setor público é o que mais 
oferta serviços de saúde em escala nacional1. Cria-
do em 1975, logo após a independência do país, 
o sistema de saúde foi construído a partir da na-
cionalização das estruturas sanitárias existentes e 
teve como um dos principais desafios a falta de 
recursos humanos. Com investimentos na forma-
ção profissional em saúde, o sistema de saúde mo-
çambicano avançou bastante, alcançando 95% de 
cobertura de vacinação entre 1976 e 1979, antes 
da guerra civil que impactou fortemente as estru-
turas e serviços de saúde. Após 1992, com a as-

1 | SEMINÁRIO de Pesquisa:  Sistema Nacio-
nal de Saúde e perfil epidemiológico em Mo-
çambique, Salvador, Bahia, 28 de junho de 
2019. Disponível em: tinyurl.com/yxochogr. 
Acesso em: 12 nov. 2020.

ÁFRICA
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sinatura do acordo de paz, o país voltou a investir 
nas estruturas sociais e de saúde2. A organização 
dos sistemas de saúde se baseia nos cuidados 
primários, e a medicina tradicional e os agentes 
comunitários de saúde compõem o primeiro nível 
de atenção, apesar de não serem vinculados di-
retamente ao Estado. São reconhecidos no siste-
ma como importante ponto de atenção, que atua 
de forma “complementar” aos demais serviços no 
âmbito comunitário e referenciam pacientes para 
os demais níveis como postos e centros de saúde 
urbanos e rurais, hospitais gerais, hospitais pro-
vinciais e, no último nível de atenção, os hospitais 
centrais e especializados. Há uma grande dispari-
dade de estrutura e coberturas de serviços entre o 
meio rural e o meio urbano, e o país é muito mais 
rural que urbano. Estima-se que cerca de 50% da 
população moçambicana acesse a medicina tra-
dicional. No Ministério da Saúde, há um instituto 
de medicina tradicional que faz a relação entre os 
hospitais e os cuidados tradicionais3.

Populações indígenas 
e a covid-19 em 
Moçambique

A categoria “indíge-
na” não é considerada 
segmento populacional 
censitário no país des-

de a independência. Como se trata de uma he-
rança do estatuto do indigenato imposto pelos 
colonizadores portugueses, que sugere um indi-
víduo ou grupo não civilizado, essa categoria foi 
abandonada pelo Estado moçambicano pós-colo-
nial, com o intuito de corrigir as exclusões que 
marcaram o período colonial. Em 1960, quando 
a categoria constava ainda entre os segmentos 
populacionais censitários, a população do país era 
composta por 63.386 colonos, 34.427 assimila-
dos e 5.646.957 indí-
genas4. Dessa forma, 
não é possível avaliar 
os efeitos da pandemia 
na população indígena 
especificamente, mas 
os dados sobre a evo-
lução da covid-19 na 
população geral do país 
registram 10.866 casos 
confirmados e 75 óbitos 
(até 19/10/2020)5.

Foto: Rosino

2 | PAES-SOUSA, Rômulo; CHAVANE, Leonar-
do; COELHO, Vera Schattan P. Diversidades e 
convergências nos indicadores de saúde no 
Brasil e em Moçambique. DOSSIÊ Desigual-
dades em saúde no Brasil e em Moçambi-
que. Disponível em:  https://bit.ly/384ioAY. 
Acesso em: 12 nov. 2020.
3 | Ibid., nota 1.
4 | MINDOSO, André Victorino. Os Assimila-
dos de Moçambique: da situação colonial 
à experiência socialista. Curitiba: Univer-
sidade Federal do paraná, 2017. Disponível 
em: https://bit.ly/36hQfGR. Acesso em: 12 
nov. 2020.
5 | MOÇAMBIQUE. Ministério da Saúde. 
covid-19: boletins diários. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y3t8hh4a. Acesso em: 
12 nov. 2020.

https://bit.ly/36hQfGR
https://tinyurl.com/y3t8hh4a
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Informações sobre 
a covid-19 disponíveis 
em página específica 

no site institucional do Ministério da Saúde, com 
protocolos específicos para covid-19 destacando 
a relação com a Aids e alimentação;
• Oferta de pacote de serviços para populações vi-
vendo com o HIV no âmbito da resposta à covid-19;
• Disponibilização de teleconsulta gratuita (“Alô 
vida”);
• Oferta de ferramenta digital para realização de au-
toavaliação do risco de contaminação por covid-19;
• Maior investimento em informatização da ges-
tão hospitalar;
• Captação de doações de insumos e equipamen-
tos como ventiladores pulmonares, combustíveis, 
sabão, máscaras, entre outros, originadas de or-
ganismos internacionais, países parceiros e de 
parlamentares nacionais de alguns partidos (ex: 
Frelimo, Renamo e MDM) que doaram dias de sa-
lário para compra de materiais necessários à pre-
venção de covid-196 7. 

6 | MOÇAMBIQUE Ministério da Saúde. 
Realizações Nacionais. Disponível em: 
https://tinyurl.com/yybcj86v. Acesso 
em: 12 nov. 2020.
7 | REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Medidas se-
toriais. Disponível em: tinyurl.com/y3a5z2b7. 
Acesso em: 12 nov. 2020.

Foto: Steve Evans/Wikimedia

https://tinyurl.com/yybcj86v
http://tinyurl.com/y3a5z2b7
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• Informações sobre 
a covid-19 disponibili-
zadas em português, 
Xichangana, Bitonga, 
Xichope, Emacua, Xise-

na, Elómwè, Shona, Echuabo, Nhandja e inglês, 
considerando que 32% dos homens e 67% das 
mulheres moçambicanas não falam português8.

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

“É preciso matar a tribo 
para construir a nação” 
foi a visão que norteou 
o governo pós indepen-
dência e levou não só a 

recusa da diversidade das identidades e de inte-
resses na sociedade moçambicana, como também 
criou conflitos entre diferentes grupos. Ademais, 
a economia do país foi organizada com base no 
capitalismo colonial, dependente de outros países, 
com poucos investimentos na construção de vias 
de integração nacional, dificultando o contato en-
tre os diferentes povos que vivem em pequenas 
vilas. A Constituição de 1990 consagrou o pluralis-
mo social, político e econômico, apesar de proibir 
a criação de partidos em bases étnicas ou regio-
nais. Dessa forma, grupos étnicos que reivindica-
vam abertamente a sua integração no poder ou no 
Estado passaram a se organizar em associações 
étnico-regionais, entre as quais a Sotemaza (pro-
víncias de Sofala, Tete, Manica e Zambézia – etnia 
sena, segundo maior grupo étnico do país), Movi-
mento Cívico de Solidariedade e Apoio à Zambézia 
(Mociza), Associação para o Desenvolvimento de 
Nampula (Assana) e a Associação dos Nativos e 
Amigos de Maputo (Ngiyana ou Nygana, majorita-
riamente da etnia ronga). Isto posto, cabe ressal-
tar que as populações indígenas em Moçambique 
não correspondem a um segmento étnico minori-
tário como na maioria dos países analisados9. Ao 
contrário, constituem grandes grupos populacio-
nais que, em alguns casos, disputam entre si o 
governo central. A despeito das iniciativas de uni-
ficação dos povos pelo governo moçambicano pós 
independência, com a adoção do português como 
idioma oficial, a publicação de informações sobre 
a covid-19 em línguas nativas representa também 

8 | Ibid., nota 6.
9 | CHICHAVA, Sérgio. Por uma leitura só-
cio-histórico da etnicidade em Moçambi-
que. Instituto de Estudos Sociais e Econô-
micos de Moçambique, 2008. Disponível 
em: https://tinyurl.com/y5jx2nbs. Aces-
so em: 12 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y5jx2nbs
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uma conquista das associações étnico-regionais. 
No município de Maputo por exemplo, o xironga, 
do grupo étnico Ronga, do sul de Moçambique, foi 
adotado como uma das línguas oficiais de trabalho. 
Dados do Instituto de Estatística Nacional (2017) 
informam que as línguas mais faladas no país 
são Emakhuwa (29,5%), Português (18,7%), Xi-
changana/Xitsonga (9,7%), Cisena (8%), Elomwe 
(8%), Echuwabo (5,3%), Cindau/Shona (4,2%) e 
Xitswa (0,4%). Dados mais recentes informam que 
apenas 4,7% das famílias possuem água canali-
zada dentro de casa, cerca de 6% da população 
tem acesso à internet e 26% a telefone celular, e 
o índice de analfabetismo é de 39%10, dificultando 
a adoção das medidas de proteção. Ademais, Mo-
çambique ainda vive em instabilidade política, uma 
vez que os conflitos étnicos no país são também 
políticos11.

10 | MOÇAMBIQUE. Instituto Nacional de 
Estatística. Apresentação dos resultados 
definitivos do Censo 2017. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y5k6le7f. Acesso em: 
27 nov. 2020.
11 | MASSEKO, Felizardo Gabriel. A Guer-
ra dos 16 anos em Moçambique: causas 
nacionais ou internacionais? Revista 
Nordestina de História do Brasil, v. 2, n. 3, 
Cachoeira, jul. dez. 2019. Disponível em: 
tinyurl.com/yx9qp3m3. Acesso em: 12 
nov. 2020.

Foto: Pxfuel

https://tinyurl.com/y5k6le7f
http://tinyurl.com/yx9qp3m3
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NIGÉRIA
Sistema de Saúde 
na Nigéria

Foto: Radio Nigeria

No final da década de 
1980, a Nigéria adotou 
a iniciativa Bamako, que 

tinha como objetivo o fortalecimento da atenção 
primária à saúde, com o apoio da OMS e UNICEF1. 
Porém, desde 1999, como forma de possibilitar o 
acesso aos serviços de saúde, foi criado um es-
quema nacional de seguro de saúde que funciona 
como um plano pré-pago, o National Health Insu-
rance Scheme (NHIS)2. O NHIS está dividido em: 
grupo do setor formal, grupo do setor informal e 
grupos vulneráveis. No setor formal há o Progra-
ma de Seguro Social de Saúde do Setor Formal 
(FSSHIP), em que os serviços de saúde dos fun-
cionários são pagos por meio da contribuição de 
empregados e empregadores, e o Programa de 
Seguro Social de Saúde para Colaboradores Vi-
tais (VCSHIP), pago por indivíduos independentes 
ou por empregadores cuja organização conta com 
menos de dez funcionários. No Grupo do Setor In-
formal, há o Programa de Seguro Social de Saúde 
das Instituições Terciárias (TISHIP), direcionado e 

1 |BENJAMIN, S. C. U: ONWUJEKWE, Obinna. 
E; , AKPALA, Cyril O. Effect of the Bamako-
-Initiative drug revolving fund on availabi-
lity and rational use of essential drugs in 
primary health care facilities in south-east 
Nigeria. Health Policy Plan, v. 17, n. 4, 2002. 
Disponível em: bit.ly/2JgmYUg. Acesso em: 
12 nov. 2020.
2 | OBSERVATÓRIO DE ANÁLISE POLÍTICA 
EM SAÚDE. Página inicial.Disponível em: 
www.analisepoliticaemsaude.org/oaps. 
Acesso em: 12 nov. 2020. MEDINA, Maria 
Guadalupe; PAIM, Jairnilson Silva. Produ-
ção de conhecimentos, ação política e 
equidade: contribuições do Observatório 
de Análise Política em Saúde (OAPS). An 
Inst Hig MedTROP, v. 16, supl. 2, 2017. Dis-
ponível em: bit.ly/2Jgn2mY. Acesso em: 
12 nov. 2020.
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mantido por estudantes de nível universitário que 
representam parcela significativa da população 
do país e não são beneficiados por outros progra-
mas, e o Programa de Seguro Social de Saúde com 
Base na Comunidade, baseado na ajuda mútua. 
O Programa Público de Seguro Social de Saúde 
para Alunos Primários (PPPSHIP) e o Programa de 
seguro social de saúde são voltados para grupos 
vulneráveis que incluem pessoas com deficiência 
física, população carcerária, crianças menores de 
5 anos, gestantes e idosos3. Não, há, portanto, 
subsistema/programa específico que atenda aos 
povos indígenas da Nigéria.

Populações indígenas 
e a covid-19 na
Nigéria

É o país mais populoso 
do continente africano, 
com 200 milhões de 
habitantes, cujas et-
nias mais numerosas 

são Haúça, com 42 milhões de pessoas (21% 
da população), Yoruba, com 39 milhões (19% 
da população), e Igbo, com 35,5 milhões (17,5 
da população). O povo Igbo habita a região co-
nhecida como Igbolândia ou Biafra, no sudeste 
da Nigéria, e em 1967 se declarou independen-
te por meio do movimento separatista IPOB (Po-
vos Indígenas de Biafra), que culminou com uma 
guerra civil que durou 
três anos. De acordo 
com os dados do Cen-
tro Nacional de Controle 
de Doenças (NCDC), em 
19/10/2020 os casos e 
óbitos por covid-19 na 
região estavam distri-
buídos da seguinte for-
ma: 21 óbitos e 1.313  
casos confirmados em 
Enugu; 19 óbitos e 275 
casos confirmados em 
Anambra; 30 óbitos e 
1049 casos confirmados 
em Ebonyi; 12 óbitos e 
601 casos confirmados 
em Imo; 8 óbitos e 898 
casos confirmados em 
Abia; e 8 óbitos e 295 
em Akwa Ibom4. 

Foto: Ogun State - Government of Nigeria

3 | NIGERIA. National Health Insurance 
Scheme. Página inicial. Disponível em: 
https://www.nhis.gov.ng. Acesso em: 12 
nov. 2020. 
4 | NIGERIA CENTRE FOR DISEASE CON-
TROL. COVID-19 Nigeria. Disponível em: 
covid19.ncdc.gov.ng. Acesso em: 12 nov. 
2020.

https://www.nhis.gov.ng
http://covid19.ncdc.gov.ng
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Confinamento total 
nas regiões mais popu-
losas, a capital Abuja e 

a região de Lagos, no final de março de 2020;
• Aumento da capacidade de testagem, por meio 
de estratégia nacional;
• Integração dos setores público e privado de la-
boratórios;
• Proibição de voos internacionais;
• Divulgação de dados, manuais e demais mate-
riais informativos; 
• Intervenções policiais para manutenção do con-
finamento, com denúncias de violações graves 
dos direitos humanos5.

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● Valorização da medi-
cina tradicional, confor-
me foi anunciado pelo 
ministério da saúde ni-
geriano;

● O Ministério da Saúde e o NCDC promoveram 
a elaboração de Plano de resposta e preparação, 
cujo um dos itens é Comunicação de Risco e En-
volvimento da Comunidade (RCCE), com produ-
ção de materiais informativos nas línguas Iorubá, 
Haúça, Igbo e Pidgin6.

Foto: Radio Nigeria

5 | Portal Deutsche Welle (DW. Polícia mata 
18 pessoas na Nigéria por violarem confi-
namento. 17 de abril de 2020.  Disponível 
em: https://tinyurl.com/y5nceyfz. Acesso 
em: 12 nov. 2020.
6 | JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF 
PUBLIC HEALTH. COVID-19 communication Ne-
twork.  Disponível em: tinyurl.com/yy77oujx. 
Acesso em: 12 nov. 2020.

https://tinyurl.com/y5nceyfz
http://tinyurl.com/yy77oujx
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

Os motivos que culmi-
naram com a Guerra 
do Biafra persistem até 
hoje e se manifestam 
na fragilização da ideia 

de unidade nacional7. Há de se destacar, todavia, 
o esforço de muitas etnias para, coletivamente, 
evitar o avanço da covid-19 na Nigéria, por meio 
do enfoque em comunicação na língua indígena 
em infográficos e vídeos8 9.

7 | PORTAL MADE FOR MINDS. 50 anos de-
pois, como a Guerra do Biafra ainda in-
fluencia a política nigeriana? 15 de janeiro 
de 2020. Disponível em: bit.ly/37dDSek. 
Acesso em: 27 nov. 2020.
8 | AFRICAN ACADEMY OF LANGUAGES (ACALAN). 
covid-19. Disponível em: au.int/en/covid19. 
Acesso em: 12 nov. 2020.
9 | COVID-19 WEST AND CENTRAL AFRICA. 
covid-19 animation wiyh sign language 
(yoruba). Disponível em: bit.ly/36eHLjG. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

Foto: Voice of Nigeria

http://bit.ly/37dDSek
http://au.int/en/covid19
http://bit.ly/36eHLjG
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AUSTRÁLIA
Sistema de Saúde 
na Austrália

Foto: Government of Western Australia

O país tem um sistema 
de saúde universal, co-
nhecido também como 

Medicare, que oferta acesso gratuito a serviços 
hospitalares públicos e acesso subsidiado a servi-
ços médicos e farmacêuticos. O subsídio é maior 
para aqueles que usam mais frequentemente os 
serviços ou que possuem baixa renda. São três 
níveis de atenção: prevenção; atenção primária 
e comunitária; e atenção especializada e cuida-
dos intensivos em hospitais públicos, privados 
e junto a especialistas associados. A Austrália é 
líder em algumas áreas da saúde pública como 
no controle de tabaco, com medidas de taxa-
ção dos produtos e campanhas antitabagistas1. 

1 | WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 
Country cooperation strategy at a glan-
ce: Australia. WHO, 2018. Disponível em: 
tinyurl.com/y3r6zeos. Acesso em: 01 nov. 
2020.

OCEANIA

http://tinyurl.com/y3r6zeos
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Muitos australianos têm plano privado de saú-
de, que pode ser de dois tipos: cobertura total 
ou parcial dos custos do tratamento hospitalar 
como um paciente privado; ou tratamento geral 
com cobertura de alguns serviços não médicos 
que não são cobertos pelo Medicare, como servi-
ços odontológicos, oftalmológicos e fisioterapia2. 
O Medicare provê serviços de saúde específicos 
para população indígena, além dos serviços ge-
rais. Porém, os serviços da atenção primária aos 
povos indígenas não são cobertos em sua totali-
dade pelo Medicare. Ressalta-se que três quartos 
da população indígena vivem em grandes cida-
des e regiões periféricas onde serviços de saúde 
estão habitualmente localizados3. Há uma rede 
de serviços da atenção primária específicos para 
população indígena (não exclusivos) administra-
dos por Organizações de Saúde Controladas pela 
Comunidade Aborígene (Aboriginal Community 
Controlled Health Organisations), pelos serviços 
da Rede de Atenção Primária (Primary Health Ne-
twork), outras organizações não governamentais 
e serviços de saúde do estado e território local4. 
Ademais, há serviços específicos para população 
indígena em alguns hospitais públicos da Austrá-
lia5. Assim como no Brasil, a não identificação do 
usuário como indígena nos registros dos serviços 
de saúde gerais impacta na análise da situação 
de saúde no que diz respeito, por exemplo, ao 
acesso ao serviço oferecido6 7.

Foto: National Indigenous Australians Agency

2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT 
OF HEALTH. The Australian health system. 
2019. Disponível em: tinyurl.com/y2h7bjpn. 
Acesso em: 01 nov. 2020.
3 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. AUSTRA-
LIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE. 
Indigenous Australians’ access to health 
services. Australia’s health 2016, Canber-
ra: AIHW, 2016. (Australia’s health series 
no. 15. Cat. no. AUS 199). Disponível em: 
bit.ly/3qcpyev. Acesso em: 01 nov. 2020.
4 | Ibid., nota 3.
5 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. AUSTRALIAN 
INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE. Indi-
genous Australians’ access to and use of 
health services. Australia’s health 2018. 
Canberra: AIHW, 2018. (Australia’s health 
series no. 16. AUS 221). . Disponível em: 
bit.ly/3qbjbs4. Acesso em: 01 nov. 2020.
6 | Ibid., nota 3.
7 | Ibid., nota 5.

http://tinyurl.com/y2h7bjpn
http://bit.ly/3qcpyev
http://bit.ly/3qbjbs4
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Populações indígenas 
e a covid-19 na
Austrália

A população indígena 
corresponde a 3,3% do 
total da população aus-
traliana8. Os aboríge-

nes australianos e das Ilhas do Estreito de Tor-
res apresentam alguns dos piores resultados de 
saúde em todo o mundo e tais iniquidades em 
saúde aumentam o risco de desenvolvimento de 
complicações por covid-19, podendo chegar ao 
óbito. O impacto da pandemia na saúde mental 
e exposição ao racismo devem ser considerados 
em relação aos efeitos da covid-19 entre os po-
vos indígenas no país9. Os boletins epidemiológi-
cos sobre a covid-19 na Austrália informam dados 
sobre a pandemia entre os povos indígenas, com 
estratificação por sexo e faixa etária. A média de 
idade dos casos de covid-19 entre populações in-
dígenas é de 31,5 anos, menor do que entre não 
indígenas que é de 37 anos, e 58% dos casos nes-
sa população ocorreu entre mulheres. Em 13 de 
setembro havia 145 casos da doença notificados 
na população indígena australiana10. De acordo 
com a OMS, até 19/10/2020 foram confirmados 
27.399 casos e 905 óbitos por covid-19 na popu-
lação geral do país.

Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

● Garantia do acesso 
antecipado à vacina co-
vid-19 da Universidade 

de Oxford, se os ensaios provarem que é bem 
sucedido, seguro e eficaz;
● Disponibilização de A$17.6 bilhões como pacote 
econômico para estimular o investimento e man-
ter as pessoas em seus trabalhos;
● Disponibilização de um pacote de saúde em tor-
no de A$2.4 bilhões para proteger os australia-
nos;
● Investimento de A$669 milhões para expandir 
o Medicare – serviços de telessaúde subsidiados 
para australianos, a fim de promover acesso de 
qualidade para a atenção à saúde enquanto em 
casa;
● Promoção de suporte aos australianos que es-
tão sofrendo com violência doméstica, familiar ou 
sexual devido ao isolamento relacionado à pan-
demia;
● Investimento de A$48.1 milhões para o Plano 

8 | KEENE, MATTHEW. COVID-19 and Indi-
genous Australians: a chronology. Parlia-
ment of Australia, 2020. Disponível em: 
bit.ly/39kRM0R. Acesso em: 01 nov. 2020.
9 | YASHADHANA, Aryati et al.. Indigenous 
Australians at increased risk of COVID-19 
due to existing health and socioeconomic 
inequities. The Lancet Regional Health – 
Western Pacific, v. 1, 2020. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y52weqlk. Acesso em: 
01 nov. 2020.
10 | COVID-19 Australia: Epidemiology Re-
port 25. Communicable Diseases Intelli-
gence, v. 44, Australian Government, 2020. 
Disponível em: https://bit.ly/2JkLW4N. 
Acesso em: 01 nov. 2020.

http://bit.ly/39kRM0R
https://tinyurl.com/y52weqlk
https://bit.ly/2JkLW4N
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Nacional de Resposta à Saúde Mental e Bem-Es-
tar Mental na Pandemia, além de A$74 milhões 
destinados à saúde mental e bem-estar dos aus-
tralianos;
● Financiamento e entrega a domicílio da maioria 
dos medicamentos prescritos para aqueles inca-
pazes de se deslocarem a sua farmácia local;
● Garantia de equipamentos de proteção individual 
adequados para os profissionais de saúde;
● Rastreamento dos casos de covid-19;
● Provisão de informação sobre a resposta gover-
namental e como a população pode se proteger 
e proteger a outros, em inglês e outras línguas 
(inclusive indígenas);
● Imposição de limites em algumas prescrições 
e medicações de venda livre para assegurar que 
aqueles que precisam possam acessá-las;
● Publicação semanal de um relatório de semá-
foro com a situação de cada estado, território e 
nacional;
● Aplicação de restrições de viagens internacio-
nais;
● Triagem de viajantes que chegam à Austrália e 
garantia que façam quarentena quando chegam;
● Continuação da vigilância das fronteiras inter-
nacionais.
 
As autoridades estaduais e territoriais de saúde 
estão:
● testando casos suspeitos;
● monitorando contatos próximos de casos confir-
mados diariamente;
● impondo restrições de viagens entre estados;
● abrindo clínicas de febre11.

Foto: NSW Aboriginal Health

11 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. . Depart-
ment of Health. Health alerts. Disponível 
em: https://tinyurl.com/yyp2gv3a. Acesso 
em: 01 nov. 2020.

https://tinyurl.com/yyp2gv3a
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Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

● Elaboração do Plano 
de Gestão para Popula-
ções Aborígenes e das 
Ilhas do Estreito de Tor-
res (Management Plan 

for Aboriginal and Torres Strait Islander Popula-
tions), considerado prioritário no Plano de Res-
posta Emergencial ao Setor Saúde para o Novo 
Coronavírus (covid-19) (Australian Health Sector 
Emergency Response Plan for Novel Coronavi-
rus - covid-19). O Plano inclui uma visão geral 
da abordagem da covid-19 no que se relaciona à 
população e comunidades aborígenes e das ilhas 
do Estreito de Torres e um plano operacional12;
● Desenvolvimento de um conselho consultivo, 
co-presidido pela Organização Nacional de Saúde 
controlada pela Comunidade Aborígene (National 
Aboriginal Community Controlled Health Organisa-
tion) para garantir embasamento das perspectivas 
indígenas e os princípios de decisão compartilhada. 
Além disso, busca garantir um fluxo bidirecional de 
informações com os serviços da Organização. Ade-
mais, o governo está trabalhando conjuntamente 
com as populações para desenvolver e implemen-
tar respostas à covid-19 adequadas culturalmente 
e baseadas em evidências13 14;
● Aliança do governo com empresas de mídias 
de propriedade de aborígenes para desenvolver 
materiais de comunicação sobre covid-19, priori-
zando áreas indígenas e a tradução para línguas 
indígenas para suplementar as mensagens de co-
municação do Departamento de Saúde. O gover-
no do Território Norte também lançou uma sé-
rie de vídeos em 18 línguas indígenas produzidos 
pelo Conselho das Terras do Norte (Northern Land 
Council)15;
● Disponibilização de pacote do Plano Nacio-
nal para covid-19 de Preparação e Recuperação 
das Comunidades Remotas (covid-19 Remote 
Community Preparedness and Retrieval) que visa 
apoiar os indígenas australianos a se adaptarem e 
se prepararem para a pandemia, incluindo finan-
ciamento para áreas remotas para minimizar as 
chances de exposição à covid-19, aumentar a sua 
capacidade de evacuação dos primeiros casos e 
permitir uma resposta efetiva se um surto ocorrer. 
Como parte do pacote, 45 organizações comuni-
tárias que apoiam 110 áreas remotas têm recebi-

12 | Ibid., nota 2.
13 | NATIONAL ABORIGINAL COMMUNITY 
CONTROLLED HEALTH ORGANIZATION (NAC-
CHO). Vision statement. Disponível em:   
bit.ly/2J7rxAn. Acesso em: 01 nov. 2020.
14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. Department 
of Health. Management plan for Aborigi-
nal and Torres Strait Islander populations. 
2020.  Disponível em: bit.ly/2HKuPIS. Aces-
so em: 01 nov. 2020.
15 | Ibid., nota 14.

http://bit.ly/2J7rxAn
http://bit.ly/2HKuPIS
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do financiamento para o combate à covid-19, com 
flexibilidade para garantir o desenvolvimento e a 
implementação de medidas seguras, consideran-
do a perspectiva cultural das comunidades16 17.

Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

A Organização Nacio-
nal de Saúde contro-
lada pela Comunidade 
Aborígene, fundada em 
1992, provê suporte e 

orientações ao governo australiano. Representa 
143 organizações, que operam em mais de 300 
clínicas de atenção primária no país18. Seus obje-
tivos principais no enfrentamento à covid-19 são: 
conscientizar quanto à situação no âmbito nacio-
nal e local; apoiar os parceiros quanto ao com-
partilhamento de informações que auxiliem na 
proteção do público; facilitar o compartilhamento 
de informações do âmbito federal para o local; 
advogar por investimento federal para resposta à 
covid-19 e infraestrutura de saúde pública para o 
futuro; compreender e ser sensível às necessida-
des e solicitações dos seus membros; disseminar 
o papel crítico dos departamentos de saúde du-
rante situações de surtos em curso19. Em março, 
o governo australiano formou o Grupo Consultivo 
de Aborígines e das Ilhas do Estreito de Torres20, 
com membros de organizações e conselhos indí-
genas, para prover aconselhamento aos proble-
mas relacionados à covid-19 na área da saúde. 
Participaram da elaboração do plano nacional vol-
tado para o enfrenta-
mento da pandemia na 
população indígena, da 
revisão de documentos 
orientadores, planos e 
materiais informativos, 
de restrições severas de 
acesso às comunidades 
aborígenes remotas, 
além de outras ações21. 
As comunidades indí-
genas também tiveram 
projetos financiados 
pelo governo para se 
protegerem contra a 
covid-19.

16 | Ibid., nota 14.
17 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. Department 
of Health. COVID-19 national health plan – 
primary care – COVID-19 remote Communi-
ty preparedness and retrieval. 2020. Dis-
ponível em: https://tinyurl.com/y6drl6xf. 
Acesso em: 01 nov. 2020.
18 | Ibid., nota 17.
19 | NATIONAL ABORIGINAL COMMUNITY CON-
TROLLED HEALTH ORGANIZATION (NACCHO). 
Our response efforts around COVID-19. Dis-
ponível em: tinyurl.com/y5ez6fvv. Acesso 
em: 01 nov. 2020.
20 | UNITED NATIONS. Department of 
Economic and Social Affairs. State of the 
World’s Indigenous Peoples. New York: 
United Nations, 2009. Disponível em: 
tinyurl.com/y5hwcw6x. Acesso em: 01 
nov. 2020.
21 | AUSTRALIAN GOVERNMENT. Department 
of Health. Committes and groups. Dispo-
nível em: https://tinyurl.com/y2p3uuge. 
Acesso em: 01 nov. 2020.

Foto: ORIC

https://tinyurl.com/y6drl6xf
http://tinyurl.com/y5ez6fvv
http://tinyurl.com/y5hwcw6x
https://tinyurl.com/y2p3uuge
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NOVA ZELÂNDIA
Sistema de Saúde 
na Nova Zelândia1

Foto: Government of Western Australia

Trata-se de um siste-
ma de saúde misto, 
público/privado, basea-

do em redes complexas e organizado a partir de 
20 conselhos distritais que são responsáveis por 
fornecer ou financiar a prestação de serviços de 
saúde. Cada conselho gestor é composto por 11 
membros, dos quais quatro são nomeados pelo 
Ministério da Saúde e os demais são eleitos pu-
blicamente, por ocasião das eleições do governo 
local. Os conselhos planejam, administram, orga-
nizam, fornecem e adquirem serviços de atenção 
básica, hospitalar e de saúde pública, incluindo os 
serviços prestados por provedores não governa-
mentais, incluindo provedores Maori e dos povos 
do Pacífico2. Em 2002, foi introduzida a Estratégia 
de Saúde Maori (He Korowai Oranga)3 para apoiar 
os tomadores de decisão do sistema de saúde no 
desenvolvimento de estratégias que contribuam 
para a melhoria das condições de saúde do povo 

1 | Os nomes das estratégias e planos ci-
tados em maori não foram traduzidos por 
não contarmos com especialistas no idio-
ma, mas foram mantidos na língua original 
como expressão da força política dos Mao-
ri no país.
2 | NEW ZEALAND. Ministry of Health. Key 
health sector organisations and people. 
Disponível em: tinyurl.com/y3oao2ts. 
Acesso em: 27 nov. 2020.  
3 | UNITED NATIONS. State of the Worlds 
Indigenous Peoples: indigenous peoples’ 
access to health services. Disponível em: 
bit.ly/33pCT9E. Acesso em: 13 nov. 2020.

OCEANIA

http://tinyurl.com/y3oao2ts
http://bit.ly/33pCT9E
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Maori. Recentemen-
te, em 31 de julho de 
2020, foi lançado o Pla-
no de Ação Maori para 
a Saúde 2020-2025, o 
Whakamaua, que defi-
ne uma nova ferramen-
ta no Ministério da Saú-
de com o objetivo de 
garantir que o sistema 
de saúde cumpra suas 
obrigações de relacio-
namento especial en-
tre os Maori e a Coroa, 
firmadas no Tratado de 
Waitang (desde 1840). 
O plano, desenvolvido 
por um grupo consulti-
vo de especialistas com 
participação de pes-
quisadores Maori, Iwi 
e Rangatahi, aponta a 
direção do governo na 
criação de ambientes mais saudáveis e felizes, 
bem como no avanço da saúde dos Maori a par-
tir de 4 resultados principais: comunidades Iwi, 
Hapu, Whanau e Maori exercendo sua autoridade 
para melhorar sua saúde e bem-estar; garantia 
de que o sistema de saúde e deficiência seja justo 
e sustentável, produzindo resultados mais equita-
tivos para os Maori; compromisso de enfrentar o 
racismo e a discriminação em todas as suas for-
mas; proteção da sabedoria (matauranga) Mao-
ri em todo o sistema de saúde e deficiência. A 
principal barreira de acesso aos serviços de saúde 
pelos indígenas é financeira4.

Populações indígenas 
e a covid-19 na
Nova Zelândia

Os Maori compõem 
16,5% e os povos das 
Ilhas do Pacífico repre-
sentam 8,1% da po-

pulação total do país2. O Ministério do Desen-
volvimento Maori (Te Puni Kōkiri), disponibiliza 
informações (em inglês e em Maori) sobre a co-
vid-19 em comunidades maori, whānau, hapū e 
iwi, e atua de forma transversal no governo para 

4 | NEW ZEALAND.  Ministry of Health. 
Whakamaua: Maori health action plan 2020-
2025. Disponível em: tinyurl.com/y4otkb5r. 
Acesso em: 13 nov. 2020. 

Foto: Ministry of Education - Nova Zelândia

http://tinyurl.com/y4otkb5r
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auxiliar essas comunidades no enfrentamento à 
pandemia global5 6. Os dados ativos de contami-
nação por covid-19 seguem o sistema de alerta 
adotado no país, por localidade. Em Auckland, a 
maior cidade da Nova Zelândia, consta que até 
20/08/2020 os Maori representavam 19% e os 
povos do Pacífico 67% dos casos registrados. Os 
dados sobre testagem são também disponibi-
lizados por etnia, com taxas de 125 e 195 tes-
tes/1.000hab entre os Maori e povos do Pacífi-
co, respectivamente. O dashboard informa casos 
no país por período (primeira e segunda onda), 
e de notificados entre 09/06/2020 a 19/10/2020 
registra-se que 12,8% ocorreram entre os Mao-
ri e 29,5% entre os povos do Pacífico7. O país 
tem apresentado bons resultados na resposta 
à covid-19, com taxa de incidência de 7,84 por 
100.000hab, 25 óbitos registrados desde janei-
ro e sem casos novos notificados (considerando 
dados da OMS de 19/10/2020). Estudo recente 
apontou que os Maori têm risco de morte por co-
vid-19 ao menos 50% maior que os neozelande-
ses de origem europeia8.

Foto: Ministry of Maori Development

5 | NEW ZEALAND. Government. Te Puni KoKi-
ri. Disponível em: tinyurl.com/y3kuef6x. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
6 | NEW ZEALAND. Ministry of Maori Deve-
lopment. COVID-19 information for Maori. 
Disponível em: tinyurl.com/y3u2jtch. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
7 | NEW ZEALAND Government. Alert 
level 1 takes everyone. Disponível em: 
covid19.govt.nz. Acesso em: 13 nov. 
2020.
8 | PORTAL THE GUARDIAN. Why Maori are 
50% more likely to die from covid-19 than 
white New Zealanders. 4 sep. 2020. Dispo-
nível em: bit.ly/3qcwN66. Acesso em: 13 
nov. 2020.

http://tinyurl.com/y3kuef6x
http://tinyurl.com/y3u2jtch
http://covid19.govt.nz
http://bit.ly/3qcwN66
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Ações gerais durante a 
pandemia da covid-19

• Oferta de auxílio fi-
nanceiro e benefícios 
sociais para quem ficou 

desempregado ou teve redução de salário duran-
te a pandemia;
• Disponibilização de serviço de acomodações tem-
porárias para pessoas desabrigadas pela pandemia;
• Adoção de sistema de alertas, estratificados por 
níveis de lockdown e com estratégia de “bolhas” 
de contato, de fácil compreensão e adesão pela 
sociedade;
• Estratégia de testagem em massa, incluindo 
sintomáticos, população de maior risco e mais 
vulneráveis, com piores indicadores de saúde;
• Oferta de ferramentas digitais de suporte em 
saúde mental, bem-viver e proteção contra vio-
lência familiar e sexual;
• Disponibilização de aplicativo específico para 
profissionais de saúde (Āwhina) para acesso às 
informações mais atuais sobre a covid-19 e às 
notificações acerca das atualizações; 
• Adoção de estratégias para proteção dos pro-
fissionais de saúde da linha de frente, como um 
sistema de categorias para identificar os traba-
lhadores mais vulneráveis e disponibilização de 
acomodações específicas; 
• Informações sobre a covid-19 acessíveis dispo-
nibilizadas em todas as redes sociais e em lingua-
gem de fácil compreensão;
• Oferta de serviços de telemedicina e consultas 
telefônicas gratuitas (heathline) 24h para rastre-
amento, triagem e monitoramento dos pacientes;
• Uso de aplicativo (Tracer) em telefones celulares 
que permitem escanear um código (QR Code) para 
criar um diário digital dos lugares em que estive-
ram, possibilitando o rastreamento rápido de qual-
quer pessoa que tenha sido exposta à covid-199.

9 | NEW ZEALAND. Government. Government 
actions. Disponível em: tinyurl.com/y3nkfb4c. 
Disponível em: 13 nov. 2020.

Foto: Ministry of Maori Development

http://tinyurl.com/y3nkfb4c
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Foto: Ministry of Education

Ações específicas 
para povos indígenas 
durante a pandemia da 
covid-19

• O parlamento aprovou 
legislação para apoiar 
empresas e entidades 
de governança Mao-
ri diante dos impactos 

imediatos da covid-19 até nov/2020;
• Disponibilização de informações e alertas espe-
cíficos para os empreendimentos Maori através de 
site (https://www.erere.maori.nz/), sob gestão do 
Ministério dos Negócios, Inovação e Emprego; 
• Elaboração de plano específico (covid-19 Māori 
Health Response) para proteger, prevenir e mitigar 
os efeitos da covid-19 entre as comunidades whā-
nau, hapū, iwi e maori, atualizado periodicamente 
e integrado à resposta mais ampla do sistema de 
saúde;
• Oferta de pacotes de cuidados, incluindo higiene 
e saneamento, acesso a alimentos, suprimentos 
essenciais, agasalhos e informações de qualidade 
sobre a covid-19 disponibilizadas de forma acessí-
vel e em idioma maori;
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Protagonismo dos 
povos indígenas no 
enfrentamento à 
covid-19

Os avanços nas ações 
de saúde específicas 
para o enfrentamento 
da pandemia em comu-
nidades indígenas estão 

associados à forte presença política dos Maori no 
parlamento da Nova Zelândia. O Partido Maori foi 
formado em 2004 e atua em coalizão com outros 
partidos menores, influenciando também políticas 
e fundos significativos na área do desenvolvimen-
to econômico, social e cultural, além das políticas 
da saúde. Lideranças e profissionais de saúde das 
comunidades Maori também assumiram iniciati-
vas próprias de proteção e informação sobre a 
pandemia12. Existe um Grupo Nacional Maori da 
Pandemia, o Te Ropu Whakakkaupapa Uruta, que 
é composto por alguns dos principais especialis-
tas em saúde maori do país, incluindo profissio-
nais de cuidados primários, especialistas em saú-
de pública, profissionais da enfermagem maori e 
líderes iwi. Esse grupo tem atuado no monitora-
mento da pandemia e planejamento da resposta 
à covid-19, destacando a importância de ações 
que promovam a equidade13.

• Investimentos em inclusão digital (Marae Digital 
Connectivity);
• Dados sobre a evolução e sobre insumos para 
enfrentamento à covid-19 desagregados por loca-
lidade e grupo étnico;
• Maior financiamento para provedores de ações e 
serviços de saúde Maori;
• Estabelecimento de grupo consultivo Maori para 
orientar a resposta do governo à covid-19 de acor-
do com a matauranga Maori (conhecimento e com-
preensão Maori de tudo que é visível e invisível 
existente no universo);
• Oferta de auxílio financeiro para comunidades 
whānau e maori para eliminar barreiras de acesso 
ao cuidado em saúde10 11.

10 | Ibid., nota 4.
11 | NEW ZEALAND. Ministry of Health. Initial 
COVID-19 Maori response action plan. 2020. 
Disponível em: https://bit.ly/33qWoP1. 
Acesso em: 13 nov. 2020.
10 | MAORI PARTY. About. Disponível em: 
https://www.maoriparty.org/. Acesso em: 
13 nov. 2020.
11 | THE NATIONAL MAORI PANDEMIC 
GROUP: TE ROPU WHAKAKKAUPAPA URUTA. 
COVID-19 advice for maori. Disponível em: 
uruta.maori.nz. Acesso em: 13 nov. 2020.

https://bit.ly/33qWoP1
https://www.maoriparty.org/
http://uruta.maori.nz


SÍ
N

TE
SE

 G
ER

A
L São inúmeros os desafios para a realização de 

estudos comparativos no campo das políticas de 
saúde. Confusões semânticas, análises superfi-
ciais, descrições equivocadas, caricaturas, dis-
torções retóricas e inferências injustificadas são 
muito comuns1. Nesta publicação, não tivemos o 
propósito de realizar um estudo comparativo, mas 
a análise de sistemas e políticas de saúde de ou-
tros países termina por sugerir uma comparação 
inexorável entre os conceitos que conhecemos e a 
experiência que vivenciamos em relação à inesgo-
tável diversidade de modelos ao redor do mundo.

No campo da saúde, é inegável a participação da 
experiência brasileira do Sistema Único de Saúde 
(SUS), desde a escolha das categorias de aná-
lise até a seleção de elementos que organizam 
os sistemas de saúde observados nos diferentes 
países. Ademais, compreender como se definem 
e se organizam os povos indígenas nas várias 
partes do globo exigiu também vigilância epis-
temológica constante para não transferir os con-
ceitos e processos históricos, sociais e políticos 
do caso brasileiro.

A linguagem foi também um desafio importante. 
Neste breve exercício, nos defrontamos com difi-
culdades na elaboração das estratégias de buscas 
por não conhecer os diferentes verbetes relaciona-
dos ao enquadramento conceitual amplo em que 
se situam as definições de povos indígenas na lite-
ratura internacional.

Cumpre destacar que uma análise crítica das res-
postas adotadas pelos diferentes governos e or-
ganizações indígenas requer uma compreensão 
mais profunda dos contextos em que foram pro-
duzidas, a fim de não incorrer nos riscos aponta-
dos inicialmente. Nesse sentido, essa publicação 
objetiva reunir sínteses de experiências interna-
cionais no enfrentamento à covid-19 em territó-
rios indígenas, disponibilizando-as em linguagem 
simples e adequada a diversos públicos.

Uma das dificuldades encontradas na produção 
deste material foi a falta de informações estrati-
ficadas por raça/etnia nos dados oficiais sobre a 
evolução da covid-19 na maioria dos países ava-
liados. A análise do impacto da pandemia sobre as 104

1 | OKMA K. G; MARMOR T. R. Comparative 
studies and healthcare policy: learning 
and mislearning across borders. Clin Med 
(Lond), v. 13, n. 5, 2013 Oct, p.487-91. doi: 
10.7861/clinmedicine.13-5-487. PMID: 
24115707; PMCID: PMC4953801.
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populações indígenas, com o propósito de subsi-
diar o planejamento de estratégias específicas de 
proteção e assistência, requer que tais informa-
ções sejam produzidas, de forma transparente e 
sistemática, e disponibilizadas de modo acessível. 
Alguns países se esforçaram mais nesse sentido, 
como a Argentina, a Colômbia e a Nova Zelândia, 
que criaram sistemas de informação e monitora-
mento de dados acessíveis a todos os cidadãos. 
Nos casos em que essas informações não foram 
disponibilizadas em sítios oficiais, foram consul-
tados estudos publicados em bases científicas e 
materiais jornalísticos. Houve, contudo, situações 
em que tais informações não foram identificadas 
a despeito dos esforços de busca, como os países 
africanos e escandinavos.

No Chile, organizações indígenas e pesquisado-
res têm denunciado a ausência de informações 
de saúde que permitam fazer uma avaliação de 
seu impacto nessa população. E ainda que, de 
maneira geral, os dados sobre a saúde das popu-
lações indígenas no mundo não sejam tão deta-
lhados, é possível afirmar, como já apontado na 
apresentação, que os indígenas apresentam os 
piores indicadores de saúde quando comparados 
com populações não indígenas. E reconhecen-
do que eles são mais vulneráveis, deve-se criar 
ações específicas e adequadas, com garantia 
de atendimento prioritário e respeito à cultura 
e medicina tradicionais, como ocorre no Estado 
Plurinacional da Bolívia.

A maior demanda por leitos de unidade de tra-
tamento intensivo, profissionais de saúde habi-
litados e equipamentos gerou grande pressão 
sobre os sistemas de saúde em todo o mundo. 
Com capacidade insuficiente para o aumento 
não programado da demanda, parte significati-
va dos serviços de saúde entraram em colapso. 
Nesse contexto de disputa acirrada por recursos 
e tratamento, situações de racismo institucio-
nal costumam se tornar mais frequentes, como 
denunciado por povos indígenas na Bolívia e na 
Austrália. 

Em muitos lugares do mundo as equipes de saúde 
receberam reforços e houve incremento em equi-
pamentos e medicamentos. No Chile, por exem-
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plo, houve melhoria da infraestrutura, ampliando 
os números dos leitos, abrindo hospitais de cam-
panha e adquirindo ventiladores. Na Nova Zelân-
dia, os profissionais de saúde tiveram acesso a 
acomodações específicas, para proteção deles e 
de seus familiares. Em diversos países buscou-se 
utilizar ferramentas digitais para possibilitar con-
sultas remotas e autoavaliação do risco de conta-
minação, como em Moçambique, na Argentina e 
na Bolívia. Sobre isso, interessa avaliar o alcance 
dessas estratégias entre populações indígenas.

A tecnologia foi aliada também no trabalho de 
conscientização dos riscos e orientação para a 
prevenção da covid-19. Na Nova Zelândia foram 
criados dois aplicativos: um específico para os 
profissionais de saúde, onde eles podem receber 
as informações atualizadas sobre o coronavírus; 
e o outro para todos os cidadãos, possibilitando, 
entre outras coisas, rastrear onde a pessoa este-
ve e a possibilidade de contágio.

Em muitos países, como Argentina, Colômbia, 
Equador, Índia, México, Moçambique, Nigéria e 
Peru, foram elaborados materiais em línguas indí-
genas e utilizados formatos que facilitam a com-
preensão, com a produção de infográficos, víde-
os e áudios. Na Austrália, o governo promoveu 
alianças com empresas de mídia indígena para a 
produção de materiais de comunicação. Na No-
ruega, houve um incentivo a cineastas indígenas 
para que produzissem filmes mostrando a situa-
ção vivida nas suas comunidades no contexto da 
covid-19. No Equador, o governo atuou na promo-
ção de porta-vozes para comunicação interpes-
soal e comunitária, atualizando conhecimentos e 
habilidades de comunicadores e jornalistas de po-
vos indígenas em relação à pandemia.

Muitas fronteiras foram fechadas e voos interna-
cionais foram suspensos, bem como aulas e even-
tos, incentivando o isolamento social. Em alguns 
países o isolamento foi obrigatório, como na Ar-
gentina, onde foi decretado o ASPO - Isolamento 
Social, Preventivo e Obrigatório, e na Colômbia, 
que em um primeiro momento decretou o Isola-
mento Preventivo Obrigatório, e posteriormente 
o Isolamento Preventivo Seletivo, com restrições 
pontuais. Neste período de quarentena, a saúde 
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mental de toda a população também foi bastan-
te afetada. Assim, alguns países, como a Nova 
Zelândia, promoveram ações específicas incenti-
vando o bem viver e buscando reduzir a violência 
familiar e sexual.

Na Guatemala e em vários outros países também 
houve um esforço para combater a violência do-
méstica, promovendo ações com recorte de gêne-
ro. No Equador, uma campanha chamou a aten-
ção para os direitos das trabalhadoras domésticas 
remuneradas, a sobrecarga de trabalho das mu-
lheres e para o aumento da violência doméstica, 
destacando a corresponsabilidade do cuidado do 
lar entre homens e mulheres. Na Índia, o gover-
no incentivou a produção de máscaras, gerando 
renda para as mulheres que as confeccionaram. 
No Peru, buscou-se também fortalecer a medicina 
tradicional e garantir um enfoque de gênero nas 
medidas de prevenção, considerando o papel das 
mulheres dentro de suas famílias como cuidado-
ras do lar, de crianças e adultos. 

Outra ação recorrente foi a disponibilização de au-
xílio financeiro para famílias de baixa renda, como 
ocorreu na Bolívia. Na Nova Zelândia ele foi dire-
cionado para pessoas que ficaram desempregadas 
ou tiveram redução de salário. Lá também foram 
criadas acomodações temporárias para pessoas 
desabrigadas. 

Garantir a segurança alimentar das populações 
vulnerabilizadas deveria ser uma prioridade em 
todo o mundo, mas apenas alguns países, den-
tre os apresentados, trouxeram iniciativas nesse 
sentido, como a Índia e a Colômbia, onde houve 
um incentivo à produção agrícola tradicional. Na 
Colômbia, ações em prol da segurança alimentar 
durante a pandemia de covid-19 contemplaram 
estratégias de produção e disponibilidade de ali-
mentos; de acessibilidade física e econômica aos 
alimentos; de promoção de práticas alimentares 
e de nutrição saudáveis; e de institucionalidade e 
políticas públicas voltadas ao direito à alimenta-
ção. Na Índia foram disponibilizados treinamentos 
em agricultura e foram implantados criadouros e 
hortas nos territórios indígenas, além da oferta 
dos suplementos alimentares. No México, houve 
uma atenção especial no fornecimento de água.
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Em todo o mundo, os indígenas desenvolveram 
tratamentos para a covid-19 valendo-se de seus 
conhecimentos de medicina tradicional, como na 
Nigéria. Na Colômbia, o povo Nasa criou um pro-
grama de treinamento com o objetivo de fortalecer 
a medicina tradicional no enfrentamento à pande-
mia. E na contramão da valorização dos conheci-
mentos tradicionais, o governo interino na Bolívia 
extinguiu – em plena pandemia – o vice-ministé-
rio de medicina tradicional e interculturalidade.

Planejar ações específicas para proteção dos po-
vos indígenas é necessário, mas fundamental é 
garantir a participação e protagonismo desses po-
vos nos espaços estratégicos de tomada de de-
cisão para controle da pandemia, a exemplo dos 
comitês de crise ou de emergência sanitária. É 
importante criar e valorizar instâncias e estra-
tégias em que os indígenas possam ser consul-
tados e deliberar sobre como gostariam de ser 
atendidos. Na Austrália, houve financiamento de 
organizações comunitárias com flexibilidade para 
implantação de medidas seguras, conforme suas 
situações. No Chile, os indígenas contam com um 
programa de saúde específico, com espaços que 
garantem a participação social e a interculturali-
dade. Uma das consequências dessa atenção es-
pecial é que no Chile o protocolo funerário de ví-
timas de covid-19 busca promover o respeito e a 
proteção de visão de mundo dos povos indígenas. 
Na Nova Zelândia, os Maori contam com um gru-
po nacional próprio para monitoramento e plane-
jamento das ações de enfrentamento à covid-19.

O Equador vem desenvolvendo um trabalho con-
junto com a OPAS/OMS e diferentes organizações 
governamentais e não governamentais em bene-
fício da população indígena, fortalecendo lideran-
ças e incentivando o diálogo com povos indíge-
nas para responder de forma coordenada e definir 
planos de contingência em face da pandemia por 
covid-19. Na Austrália foi elaborado um Plano de 
Gestão para Populações Aborígenes e das Ilhas 
do Estreito de Torres, estabelecido conselho con-
sultivo co-presidido pela Organização Nacional de 
Saúde controlada pela Comunidade Aborígene. 
Nos três países escandinavos (Noruega, Suécia e 
Finlândia) foram estabelecidos Parlamentos Sami. 
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Além disso, há o Conselho Sami, um dos mem-
bros permanentes do Conselho Ártico. 

Na Nova Zelândia, os avanços nas ações de saú-
de específicas para o enfrentamento da pande-
mia em comunidades indígenas estão associados 
à forte presença política dos Maori no parlamen-
to. O Plano de Ação Maori para a Saúde 2020-
2025, o Whakamaua, desenvolvido por um grupo 
consultivo de especialistas com participação de 
pesquisadores Maori, Iwi e Rangatahi, aponta a 
direção do governo na criação de ambientes mais 
saudáveis e felizes.

De maneira geral, os povos indígenas seguem re-
sistindo aos descasos governamentais e exercem 
sua autonomia na construção de alianças que os 
fortaleçam. Na Guatemala, a população rural, in-
cluindo os indígenas, hasteou bandeiras brancas 
em suas casas pedindo por socorro devido à au-
sência de recursos. Na Argentina, o Comitê de Ética 
e Direitos Humanos criado durante a emergência 
sanitária não incluiu os povos indígenas, mas eles 
se articularam com as universidades para promo-
verem ações que beneficiassem suas comunidades.

As barreiras sanitárias nas comunidades indíge-
nas aconteceram sobretudo por iniciativa dos pró-
prios indígenas, caso do Equador, da Índia e da 
Colômbia – nesta última, a Confederação Indígena 
Tayrona (CIT) restringiu a mobilidade de pessoas 
nas aldeias, exigiu o cumprimento de quarentena 
e montou uma “guarda indígena” para vigiar e 
manter a segurança nas comunidades.

O Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN), no México, declarou alerta vermelho em 
suas comunidades e fechou seus centros organi-
zativos. Também colocou postos de controle e de 
higienização na entrada de suas comunidades e 
ativou uma quarentena preventiva para aqueles 
que retornaram a seus povoados. Em um comu-
nicado, o movimento zapatista pediu que “a luta 
contra o feminicídio, pela defesa do território e da 
Mãe Terra não sejam esquecidas”. 

Conhecer as experiências de outros países nos 
abre um campo de reflexão sobre as condições 
que permitem que certas medidas funcionem em 
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determinados contextos e não em outros, mas so-
bretudo nos possibilita extrapolar as barreiras im-
postas pelo nosso próprio contexto às mudanças 
e transformações necessárias. Existem diversos 
caminhos possíveis, mas o respeito à autonomia 
dos povos indígenas precisa ser uma premissa em 
todo o mundo. 




