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  ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONSELHO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS – CEPIn 

 

 

 

Ofício CEPIn/SC n° 24/2020                             Florianópolis, 02 de junho de 2020 

 

 

Assunto: Denúncia sobre a suposta morte de indígena por COVID -19 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Carlos Prola 

Procurador da República de Santa Catarina 

 

 

Senhor Procurador, 

 

O Conselho Estadual dos Povos Indígenas de Santa Catarina- CEPIn/SC, vem 

pelo presente documento oferecer DENÚNCIA contra o Hospital Regional do Oeste em 

face da morte da indígena Leandra da Veiga com fortes suspeitas de ter sido vítima do 

coronavírus (COVID - 19) pelos fatos que em seguida passo a expor. 

Na manhã do dia primeiro de junho do ano corrente a Secretária deste conselho 

recebeu em seu celular uma mensagem oriunda de uma pessoa moradora da Terra 

Indígena Toldo Chimbangue, localizada no município de Chapecó, a saber:  

                                                     (...) Quero aqui fazer uma queixa talvez um desabafo, então na minha 

comunidade ocorreu um óbito na sexta feira a noite, e está pessoa esteve no 

hospital Regional do Oeste na manhã de sexta feira com muita falta de ar, e 

a mesma sendo da área de risco com problemas sérios de DPOC foi 
atendida e mandado pra casa em seguida, sem coletar o exame do covid, aí 

eu pergunto automaticamente deveriam ter coletado o exame? Pois a pessoa 

com histórico de doenças crônicas não deveria sair do atendimento sem 

coletar exames, e está mesma na noite de sexta feira passou muito mal com 

falta de ar veio a óbito em casa, onde foi chamado o SAMU que contatou 

óbito, orientando pra encaminhar pro funeral, após isso a família foi 

orientada pra não fazer velório por ser suspeita do Covid 19. Então estamos 

todos nesta dúvida era covid ou não procurei saber se foi coletado exames 

mesmo após o óbito. Então a resposta foi que não. (...) acredito que o Cepin 

tem uma grande força de denunciar este caso e coloco aqui a minha 

indignação pelo má atendimento no Hospital nossa referência é tão simples 
assim merreu-morreu, muito triste ficar está dúvida a família perguntando  
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Excelentíssimo Senhor  

Carlos Prola 

Procurador da República de Santa Catarina 

 

 

                                                     será que foi a doença e agora nós precisamos fazer o exame? Eu 

precisava falar pra alguém. (INDÍGENA). 

 

 

Dando continuidade a pessoa ressalta numa outra mensagem que na Terra 

Indígena Toldo Chimbague, já ocorreram nesta época de pandemia 3 (três) óbitos de 

idosos e 1(uma) criança e nenhum dos casos houve testagem para COVID – 19.  

Diante do relato percebe-se que ao chegar ao Hospital Regional do Oeste na 

manhã de 29 de maio, de dois mil e vinte, a vítima apresentava quadro suspeito de 

síndrome gripal e de COVID – 19, pois tinha dificuldade para respirar. Conforme 

Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19), na Atenção Primária à 

Saúde, emitido pelo Ministério da Saúde em março de 2020, o seu item 3.3 diz que todo 

paciente que chegar a uma unidade de saúde com dificuldade para respirar, na recepção 

será considerado caso suspeito de Síndrome Gripal e que será abordado como caso 

suspeito de COVID – 19.  O Protocolo afirma ainda que, na identificação precoce a 

pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando 

o isolamento respiratório. No caso da Senhora Leandra da Veiga, a orientação dada foi 

que voltasse para casa, onde veio a falecer na parte da noite, na mesma data que 

provurou atendimento no supracitado hospital. Após óbito seus familiares chamaram o 

Serviço de Atendimento Móvel de Saúde - SAMU e o mesmo emitiu a Declaração de 

Óbito nº 25608161-1.      

Agindo assim, o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina infringiu os itens 

3.3 e 3.4 do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19), na Atenção 

Primária à Saúde, emitido pelo Ministério da Saúde, motivo pelo qual o denunciante 

requer que, depois de recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para 

responder a todos os seus termos, de acordo com ritos processuais previstos. 

Devido ao avanço da pandemia do coronavírus (COVID - 19) solicitamos que se 

faça cumprir de forma emergencial, tanto pela Secretaria Especial de Saúde Indígena- 

SESAI / Distrito Sanitário de Saúde Indígena – DSEI e seus respectivos Pólos Básicos, 

assim como pelos órgãos competentes da esfera estadual e municipal do estado de Santa 

Catarina a Recomendação nº 22/2020 IC 1.33.000.000713/2020-29 emitida pelo 

Ministério Público Federal/Procuradoria da República. 



3 
 

 

Agradecemos a preciosa atenção e colaboração, ficamos no aguardo do 

posicionamento oficial.  

 

Na oportunidade, renovo protestos de consideração e respeito. 

 

Respeitosamente,     

 

 

Leonardo Luiz Euzébio   
Presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPIn 

Email: cepin@sst.sc.gov.br 
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