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Brasília, 03 de julho de 2020.

Assunto: Esclarecimentos sobre comprimidos de cloroquina na Operação COVID-19 Missão Yanomami.
A ação interministerial realizada pelos Ministérios da Saúde, da Defesa e pela Fundação Nacional do Índio,
denominada Operação COVID-19/ Missão Yanomami, no período de 30 de junho a 5 de julho, enviou 21
profissionais de saúde para reforçar o atendimento da população dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas Yanomami e Leste Roraima.
A primeira fase da operação, nas aldeias Auaris, Waikás e Surucucu do DSEI Yanomami, teve como objetivo
realizar atendimentos médicos especializados de saúde (ginecologia, infectologia e pediatria), fazer
triagem e atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios, bem como testagem rápida para COVID19.
No total, foram realizados 253 atendimentos médicos – 50 em pediatria, 44 de ginecologia, 100 de clínica
médica geral, 49 em infectologia e 10 exames de ultrassonografia. Também foram realizados 598
procedimentos de enfermagem – 278 triagens, 209 testes para COVID-19, sendo que todos resultaram
negativos para o novo coronavírus.
Além do atendimento médico, os Polos Base de Auaris, Waikás e Surucucu também receberam insumos
como máscaras cirúrgicas, álcool 70%, avental hospitalar, luvas, toucas, protetores faciais e
medicamentos que irão reforçar os estoques para o tratamento de doenças endêmicas da região.
No primeiro semestre de 2020, dos 15.428 casos de malária registrados nos 25 DSEI em que a doença é
endêmica, 33,3% ocorreram na área de abrangência do DSEI Yanomami. Os comprimidos de cloroquina,
levados como complemento aos estoques dos Distritos, servem para o tratamento de novos casos de
malária e poderão ser dispensados pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, conforme
indicação médica. Não houve distribuição de cloroquina aos indígenas Yanomami das aldeias abrangidas
pela ação. Todas as pessoas que participaram das ações, incluindo-se do MS, MD e imprensa fizeram
testes PCR, apresentando resultado negativo para COVID-19, e usaram EPI.
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