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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: No ﬁnal de 2019 teve início um surto de uma doença relacionada à síndrome respiratória
grave. Com o surgimento dos primeiros casos na província de Wuhan na China identiﬁcou-se como
agente etiológico um RNA-Vírus do grupo dos coronavírus (SARS-CoV-2) e doença associada a este
vírus passou a ser denominada de COVID-19. No dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde
reconheceu a transmissão comunitária do SARS- CoV-2 em todo território nacional, com essa
declaração veio a recomendação de que todos os gestores nacional adotassem medidas de controle da
epidemia, incluindo a promoção do distanciamento social e adoção de medidas de educação em saúde
voltadas para a higiene das mãos (e posteriormente o uso de máscaras pela população). Até o momento
da escrita deste projeto o Brasil contava com 188.744 casos conﬁrmados sendo que 13.149 vieram a
óbito. Pernambuco, por sua vez, contava na mesma data com 14.901 casos de COVID-19 e 1.224 mortes
decorrentes da doença. Quando analisamos especiﬁcamente o comportamento da epidemia em áreas
indígenas temos uma sub-notiﬁcação de casos, contudo os dados dos distritos sanitário indígenas
apontam para 277 casos conﬁrmados e 19 óbitos. Os dados oﬁciais foram posteriormente contestados
pela APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) que aﬁrma que o número de indígenas mortos
pela COVID-19 é de 77 pessoas de 34 etnias diferentes. Tendo como foco comunidades indígenas do
estado de Pernambuco, esse projeto se propõem a informar e contribuir na mobilização de
comunidades indígenas em ações de enfrentamento da epidemia de coronavírus.

