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 Queremos por meio desta, tornar pública a nossa indignação com o 

desgoverno na saúde indígena no Brasil, este desgoverno é reflexo direto do 

mesmo desgoverno no Ministério da Saúde (MS), onde se encontra a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 

 Temos vivido a pior face do caos nos últimos dias em Altamira-PA, onde 

vivemos cerca de 3.600 parentes de 10 etnias divididos em 43 aldeias ao longo 

dos rios Xingu, Iriri, Curuá e Bacajá no maior município, em extensão territorial, 

do mundo, todos nós fomos e ainda estamos sendo duramente atingidos pelas 

conseqüências da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em nossos 

territórios, sendo esse surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

mais uma dessas conseqüências. 

 Tivemos desde o início do ano 2.242 casos de SRAG notificados pelo 

DSEI Altamira, desses casos 1,422, o que equivale a 63% dos casos foram 

excluídos, 820 (37%) casos foram confirmados, sendo 742 (91%) de Síndrome 

Gripal e 78 (9%) de SRAG. Com casos de Influenza A H1N1(08), Rinovírus 

(05), Metapneumovírus (04) e Bocavírus (02). Não tivemos nenhum óbito por 

SRAG nas aldeias e dos oito (08) óbitos que tivemos, ocorridos nos hospitais 

do município e do estado, todos estavam imunizados e receberam o 

Oseltamivir (Tamiflu), remédio protocolar para os casos de SRAG. 

 Foi o DSEI Altamira quem primeiro identificou os casos de SRAG no 

município, notificou e diagnosticou de forma precisa entrando com o tratamento 

adequado no menor tempo possível, o que nos faltou foi retaguarda do 



município e do estado que não dispunham de leitos para os casos 

referenciados, e não notificavam e nem pesquisavam os casos de SRAG. 

 Mesmo tendo feito tudo o possível para conter o surto, hoje pela manhã, 

sem aviso prévio ou justificativa o coordenador do DSEI Altamira foi exonerado 

como prêmio por sua ação correta e ética na contenção do surto, segundo a 

chefe de gabinete da SESAI Verbena Lúcia, que estava em Altamira, à revelia 

dela e do secretário da SESAI Rodrigo Rodrigues a pedido do senhor Nardi e 

do engenheiro que a engenhosidade às avessas de um presidente 

irresponsável fez ministro da saúde. Nesse exato momento, enquanto escrevo, 

mais uma das nossas crianças está morrendo no hospital de Altamira vitima do 

desgoverno na saúde indígena. Se o secretário da SESAI não tem a menor 

governabilidade sobre a secretaria a ponto do ministro exonerar quem quiser 

sem ao menos informar significa que não há condições de respeito pelo 

trabalho e que ele precisa ser modificado. Enquanto o engenheiro brinca de ser 

ministro e o blogueiro de ser secretário, sem se entenderem, nossas crianças 

continuam morrendo nos hospitais por falta de articulação com o SUS 

enquanto os gestores dos distritos ainda que façam o melhor trabalho possível 

são exonerados sem que os irresponsáveis sequer assumam os seus atos. 

 O Sr. Lindomar Carneiro estava coordenando a força tarefa que 

montamos para coordenar um plano de ações para combater o surto, e agora? 

Quem vai coordenar essa força? E as articulações que vinham sendo feitas 

com o estado e o município? Não chamarei de burro o responsável por essa 

exoneração estapafúrdia e irresponsável nesse momento de crise apenas para 

não ofender o animal porque ele não tem nada que ver com isso, mas este 

sujeito, seja ele o incauto ministro ou qualquer outro “gênio” da esplanada 

merece é cadeia por genocídio contra o nosso povo, por promover e facilitar a 

morte de nossas crianças por agir irresponsavelmente em um momento de 

grave crise sem se dar ao trabalho de conhecer os fatos. 

 O que nos preocupa e nos move nesse manifesto público não é o cargo 

do Sr. Lindomar, que é servidor público e não está desempregado, é antes de 

tudo o desgoverno na saúde indígena e o descaso e incompetência do 

ministério da saúde em promover exonerações políticas nesse momento e em 

não atuar de modo a garantir que a rede de média e alta complexidade do SUS 

funcione como retaguarda do SASISUS como manda a lei que parecem 

desconhecer. 

 Essa ação tende a agravar a crise por descontinuidade no plano de 

ações proposto e aprovado por todos com a coordenação do senhor Lindomar 

e resultará em mais mortes de nossas crianças, como a que acabou de 

acontecer no hospital regional há minutos atrás. Esse sangue será cobrado dos 

responsáveis por seu derramamento. 



 Pedimos que o Presidente Interino da República senhor Michel Temer 

reveja a irresponsabilidade de nomear um engenheiro sem nenhum 

conhecimento na área como ministro da saúde, ao fazer isso o presidente 

interino chama para si a responsabilidade pelas irresponsabilidades de quem 

nomeou, pedimos também que a SESAI tenha um secretário que de fato seja o 

gestor da secretaria e não um fantoche de deputados e senadores que não 

decide nada e sequer fica sabendo da exoneração de seus coordenadores. 

 Sem essas medidas nossas crianças vão continuar morrendo nos 

hospitais enquanto o desgoverno se alastra pelo pais até que enfim o sangue 

derramado irresponsavelmente comece a ser cobrado pela força de todos os 

nossos seres encantados e todos os poderes dos céus que agem em nosso 

favor. 
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