Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 20 de abril de 2020.

Assunto: Indígenas Yanomami em quarentena na CASAI, em Boa Vista-RR.

O Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami subordinado à Secretaria
Especial de Saúde Indígena, esclarece que a transferência de indígenas de volta às suas aldeias de origem
cumpre protocolos estabelecidos nacionalmente de medidas de contenção da transmissão do novo
coronavírus. O Plano de Contingência do DSEI Yanomami, elaborado de acordo com a base nacional
preconizada pelo Ministério da Saúde e com orientações do nível central da Secretaria Especial de Saúde
Indígena, estabelece fluxos a serem seguidos para preservar a coletividade e evitar a transmissão comunitária
do vírus.
A quarentena a que se submetem os indígenas na CASAI Boa Vista é uma das ações prioritárias no combate à
transmissão da COVID-19.
Os indígenas, sejam pacientes ou acompanhantes, que estavam na CASAI quando do início do agravamento da
transmissão e da decretação do estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19) em todo
território nacional, devem permanecer em isolamento na instituição pelo período de 14 dias antes de
retornarem às suas comunidades.
O DSEI Yanomami está ciente da situação de todos os indígenas pacientes e acompanhantes que permanecem
na CASAI e reafirma que tal medida visa a proteger as comunidades indígenas de modo integral e evitar o
contágio em massa dos usuários.
Estratégias de retorno para as comunidades têm sido implantadas pelo DSEI de acordo com as diretrizes
nacionais de enfrentamento da pandemia. Assim, após cumprido o período de isolamento e submetido a exame
médico que verifique a ausência de sintomatologia suspeita de COVID-19, o indígena poderá embarcar no
próximo voo com destino à sua região, conforme rotina de voos estabelecida pelo DSEI Yanomami.
A permanência desses indígenas na CASAI é acompanhada por equipe multidisciplinar de saúde que presta
todos os cuidados necessários para manter os ambientes da instituição salubres e reduzir riscos de contágio.
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