CARTA Nº001/2010 – GSEC/SEIND
Manaus, 25 de janeiro de 2010.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente da Republica
CELSO AMORIM
Ministro de Relações Exterior
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
Ministro da Saúde
DANILO FORTES
Presidente da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
MARCIO MEIRA
Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI

Senhores,

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado
para os Povos Indígenas - SEIND, Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM,
Fundação de Vigilância Sanitária - FVS, Fundação Nacional de Saúde - CORE-AM,
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Serviço de Cooperação com Yanomami SECOYA, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira-COIAB,
vêm mui respeitosamente solicitar a Vossas Excelências apoio para vacinar indígenas
da faixa de fronteira do Estado do Amazonas com Venezuela,Colômbia e Peru, tendo
como justificativa o nosso sentimento em somarmos esforços no combate à atual
pandemia da gripe determinada pelo novo vírus Influenza A(H1N1), notificada pela
Organização Mundial da Saúde a partir de abril de 2009 e reconhecida como grande
potencial de difusão, cuja distribuição espacial já é, atualmente reconhecida, com
transmissão sustentada, em mais de 200 países entre eles o Brasil.
No estado do Amazonas, a partir de outubro de 2009 foram confirmados os
primeiros casos autóctones, revelando-se assim a circulação viral na linha de
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fronteira do estado com os países vizinhos, o que representa a ponta do iceberg, com
a certeza de casos em comunidades indígenas nos municípios de Santa Isabel do Rio
Negro e Tabatinga. Em Santa Isabel do Rio Negro há incidência de dois casos
enquanto que em Tabatinga, a introdução do vírus provém de Letícia, na Colômbia.
O Amazonas alberga a maior população indígena do país, com cerca de
120.000 indígenas, distribuídos nas diferentes calhas dos rios. Destaca-se que na
grande maioria são índios aldeados, geralmente em pequenos núcleos, disseminados
em todo o território do Estado, em áreas de difícil acesso, nômades, decorrentes
principalmente das relações sociais, como parentescos. A atenção à saúde desta
população é muito deficitária, uma vez que ainda carece de um sistema que
proporcione uma atenção eficaz e continua.
A ocorrência de uma epidemia de gripe entre indígenas, por si só, já é fato de
preocupação à medida que essa doença viral, mesmo se tratando de vírus sazonal,
ocasiona casos graves e óbitos. Em se tratando de um vírus novo, no caso Influenza
A(H1N1), as previsões são muito mais sombrias, por ser uma população altamente
susceptível e vulnerável, cujas conseqüências poderão ser muito mais graves.
Assim sendo o Governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de
Estado para os Povos Indígenas, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, e
Fundação de Vigilância e Saúde, Governo Federal (FUNAI e FUNASA) e entidades
civis envolvidos com o problema, reconhece que a única medida segura de prevenção
é a imunização através da vacina contra o vírus A(H1N1) dos povos indígenas,
garantindo assim sua preservação e evitando que a situação de saúde indígena se
agrave ainda mais.
Diante do exposto o Governo do estado do Amazonas, solicita Vosso apoio,
urgente e emergencial, no sentido de disponibilizar vacinas e outros mecanismos
necessários que permitam a prevenção, imunização no sentido de combater a
proliferação da influenza nas demais aldeias e populações indígenas das Áreas de
Fronteira do estado do Amazonas.
Na certeza de contarmos com a Vossa sensibilização a respeito da questão em
pauta, agradecemos antecipadamente.
Sede da Secretaria dos Povos Indígenas
Rua. Bernardo Ramos, 179 – Centro CEP. 69005-310
Fone: (092) 3305-2420/2400 Fax: 3305-2402
E-mail: seind.am@gmail.com

Atenciosamente,

JECINALDO BARBOSA CABRAL
Secretario de Estado para os Povos Indígenas

AGNALDO GOMES DA COSTA
Secretário de Estado de Saúde

BERNARDINO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE
Diretor Presidente da Fundação de Vigilância FVS

WORNEY AMOEDO CARDOSO
Coordenador Regional da FUNASA/Manaus

EDGAR FERNANDES RODRIGUES
Administrador Regional - FUNAI/Manaus

SILVIO CAVUSCENS
Coordenador Geral da SECOYA

VALDENIR ANDRANDE FRANÇA
Conselheiro do CNS/CISI/MS

ANTONIO MARCOS OLIVEIRA APURINÃ
Coordenador Geral da COIAB
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