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NOTA À IMPRENSA
Brasília, 17 de agosto de 2020.

Assunto: Esclarecimentos sobre indígenas isolados de abrangência do DSEI Alto Rio Juruá.
O Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá (DSEI-ARJ),
subordinado à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), esclarece que, sobre a notícia “Grupo de índios
isolados faz contato em aldeia do Acre em meio à pandemia da Covid-19”, veiculada neste sábado (15/ago),
o DSEI ARJ possui duas equipes de saúde na região, composta por médicos e equipe de enfermagem,
realizando monitoramento e vigilância de síndromes gripais e demais ações de saúde necessárias.
Em contato realizado com a médica da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), no dia 13/8, que
se encontra no momento na aldeia Terra Nova, local de possível contato de índios isolados, a coordenação
do DSEI Alto Rio Juruá informa que a situação de saúde dos indígenas é estável, e que não há registro de
sintomas característicos de COVID-19 na comunidade. Os profissionais, que entraram em área no dia 6 de
agosto, estão realizando atendimento no local e permanecerão na região em vigilância, com ações pontuais
na busca ativa de síndromes gripais e aplicação de testes rápidos.
No Rio Envira, localizado no município de Feijó-Acre, o DSEI Alto Rio Juruá presta assistência de saúde a um
contingente de 33 (trinta e três) índios de recente contato, com permanência integral de equipe de saúde
no local, onde, neste momento de pandemia, cumprem rigorosas medidas sanitárias para ingresso na região,
conforme plano de contingência elaborado entre o DSEI Alto Rio Juruá e a Frente de Proteção Etnoambiental
Envira – da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
A necessidade de se manter o apoio em regiões que se tem residência de indígenas de recente contato faz
com que o DSEI-ARJ estabeleça ações prioritárias que visem a proteção destes povos. É importante enfatizar
que a parceria com a FUNAI tem conseguido garantir que, até o presente momento, não se tenha registro
de infecção pela COVID-19 entre os indígenas da região. O que demonstra que o trabalho conjunto na
proteção deste povo está sendo eficaz.
Visando dar continuidade da assistência de saúde no local, o DSEI Alto Rio Juruá possui profissionais
escalados para envio à região do Alto Rio Envira, cumprindo todas as recomendações sanitárias de ingresso
ao território. Visando atender ações de prevenção e promoção à saúde voltadas a outras patologias e
agravos, o DSEI tem garantido entradas em área com equipes médica, de enfermagem e odontológica,
atendendo todas as recomendações do Ministério da Saúde, evitando-se aglomerações, enfatizando os
riscos do deslocamento aos centros urbanos e demais medidas orientadas pelas equipes de saúde.
Para a realização destas ações, o DSEI conta com importante apoio logístico, através dos contratos vigentes
com empresas prestadoras de serviços de horas voo com aeronaves de asas fixas e rotativas, equipamentos
náuticos, como embarcações de vários portes e motores de popa, além de profissionais barqueiros
contratados.

O DSEI Alto Rio Juruá vem trabalhando em ações de combate ao novo coronavírus entre a população
indígena do Vale do Juruá, garantindo assistência de saúde aos seus 18.208 indígenas.

SESAI
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, tem 14 mil profissionais em área,
sendo que quase 60% são indígenas. Eles atuam em área indígena prestando serviços rotineiros de atenção
básica de saúde como vacinação, acompanhamento nutricional, entre outros. Eles são fundamentais na
identificação precoce dos sintomas da COVID-19, na orientação sobre isolamento social e no tratamento dos
sintomas, além da remoção para os hospitais municipais em caso de agravamento.
Há protocolos técnicos do Ministério da Saúde que orientam sobre a entrada dos profissionais em área
indígena que podem ser conferidos no Informe Técnico n° 6 – SESAI e no Protocolo de Manejo Clínico do
Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, disponíveis em: http://saudeindigena.saude.gov.br
As ações da SESAI iniciaram antes da declaração de Pandemia da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) têm autonomia para aquisição de suprimentos e insumos para
atuação em área. A SESAI monitora, semanalmente os estoques de EPIS de cada DSEI. E ainda mais, o
Ministério da Saúde tem realizado suplementação de EPI e de kits de testes rápidos para COVID-19 enviando
diretamente aos DSEI mais de 1,9 milhão de itens entre EPI e insumos. A SESAI possui um Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas. Esse documento
apresenta o plano em caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de comando correspondente
a ser configurada, em cada nível de resposta. Contudo, os Distritos também elaboraram seus respectivos
Planos de Contingência Distritais para Infecção Humana pela COVID-19 em Povos Indígenas, ou seja, cada
DSEI tem um plano com o nível de resposta e estrutura para as diferentes situações visando ao
enfrentamento da COVID-19.
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