
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REQUERIMENTO Nº    , DE 2021
(Dos Srs. Alexandre Padilha e outros)

Requer  a  realização  de  diligência  desta
Comissão  ao   Distrito  Sanitário  Especial
Indígena  (DSEI)  Yanomami,  a  fim  de
averiguar  a  situação  sanitária  dos  povos
indígenas e  as  denúncias  de ausência  de
assistência à saúde.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a

realização de diligência desta Comissão ao Distrito Sanitário Especial Indígena

(DSEI) Yanomami, a fim de averiguar a situação sanitária dos povos indígenas

e as denúncias de ausência de assistência à saúde.

JUSTIFICAÇÃO

A  política  de  atenção  à  saúde  indígena  do  Governo

Federal tem sido omissa e negligente com a garantia do direito à saúde dos

povos indígenas,  desde a saída dos médicos do Mais Médicos que faziam

garantiram pela primeira vez a cobertura de Saúde da Família para todos os

Distritos  Sanitários  Especiais  Indígenas,  como  também  pela  mais  recente

omissão  no  atendimento  a  uma  criança  indígena  de  3  anos,  da

etnia Yanomami, que faleceu com suspeita de malária e pneumonia.

O Ministério Público Federal,  recentemente realizou um

levantamento  que aponta  que 52% das crianças indígenas de até 12 anos

estão desnutridas e que em comunidades mais isoladas a desnutrição pode

atingir taxas maiores que 80%.

Além  disso,  o  Ministério  Público  Federal  cobrou  do
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Ministério da Saúde um plano de reestruturação de atendimento que reforce a

assistência  à  saúde  das  populações  indígenas  Yanomami  e  o  Supremo

Tribunal Federal solicitou informações do Governo Federal sobre a atenção à

Saúde Indígena dos povos Yanomamis .

Deste modo, a realização de diligência na cidade de Boa

Vista,  na  sede  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  Yanomami,  a

comunidade Indígena Yanomami, ao Ministério Público Federal e ao Conselho

de  Saúde  Indígena.  poderá  constatar  no  local  dos  acontecimentos  suas

nuances e trazer elementos importantes para os trabalhos dessa Comissão,

bem  como  tomar  ciência  das  medidas  tomadas  pelos  órgãos  públicos  em

relação às denúncias. 

Para tanto, sugiro o seguinte roteiro de reuniões: 

1)  Reunião  com  a  administração  do  Distrito  Sanitário

Especial Indígena Yanomami; 

2) Reunião com lideranças Indígenas; 

3) Reunião com o Ministério Público Federal;

4)  Reunião  com  o  Conselho  de  Saúde  Indígena  e

Conselho Estadual de Saúde.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Comissões, ................................. 
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