Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 2 de maio de 2020.

Assunto: Atualização sobre acompanhamento de casos suspeitos e confirmados para COVID-19
no DSEI Yanomami.
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, informa que cinco indígenas
e dezesseis profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami, testaram positivos
para Covid-19.
Dentre os cinco indígenas positivos para Covid-19, encontram-se o Yanomami de 15 anos, que faleceu
em 09 de abril, internado no Hospital Geral de Roraima (amplamente divulgado pela imprensa); uma
indígena do polo base Missão Catrimani; um indígena do polo base Demini, mas que estava em
temporada de permanência em Boa Vista, onde foi contaminado; um indígena que reside em Boa Vista
e atua como assessor indígena do DSEI Yanomami; e um indígena representante do Conselho Distrital
de Saúde Indígena Yanomami.
Dentre os profissionais, uma atua em área indígena, no polo base Alto Catrimani; três na sede
administrativa do DSEI Yanomami; e doze na Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) Yanomami, no
município de Boa Vista, Roraima. Todos estão seguindo as recomendações e orientações de isolamento
social para a contenção da doença e não apresentam sintomas graves. Importante observar que todos
estão sendo contabilizados nos boletins epidemiológicos da cidade de Boa Vista, Roraima.
Especificamente sobre os indígenas isolados Xexena, que habitam espaço dentro de terra indígena
Yanomami, não há registro de casos positivos de COVID-19. Há dois jovens Xexena que estão sendo
assistidos na enfermaria especial da CASAI Yanomami, internados por apresentarem fratura de membro.
Ambos foram submetidos à testagem rápida para anticorpos de SARS-CoV-2 e os exames resultaram
negativos. Além desses dois, há outros dezenove Xexena que foram encaminhados para a CASAI
Yanomami e estão sendo submetidos ao período de quarentena de 14 dias e, atualmente, aguardam
para retornarem às suas regiões de residência. Nenhuma dessas pessoas apresenta sintomatologia
sugestiva de Covid-19, nem de qualquer outra infecção das vias respiratórias.
O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami está realizando o monitoramento de todos os
profissionais e pacientes. As soluções empreendidas fazem parte das determinações da SESAI e se
fundamentam nas decisões adotadas pelo comitê de crise distrital com base no Plano de Contingência
Nacional e no Plano Distrital para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas.
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