Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA À IMPRENSA
Brasília, 19 de agosto de 2020.

Assunto: Nota técnica do Inesc sobre execução orçamentária da saúde indígena diante da pandemia do novo
coronavírus

O Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), A
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, esclarece sobre a “Nota técnica:
execução orçamentária da saúde indígena diante da pandemia do novo coronavírus”, divulgada pelo
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), nesta quinta-feira (19/ago), que trata sobre os recursos
empenhados para saúde indígena entre janeiro e junho nos anos de 2019 e 2020, referente à ação
orçamentária 20YP:
• Em 2019 foram pagos R$ 752,98 milhões referentes a orçamento de 2019 e restos a pagar de 2018. Os
recursos são repassados para o custeio dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSE I) e para a
prestação de serviço complementar de saúde pelas entidades conveniadas. Em 2019, a maior parte do
orçamento destinado às conveniadas foi repassado no primeiro semestre.
• Em 2020, o Ministério da Saúde mudou a forma de repasse às conveniadas, sendo que o orçamento foi
dividido em seis parcelas, ao ano, buscando uma melhor uniformidade nos repasses financeiros, o que não
implica em menor investimento na saúde indígena.
• Em 2019 foram realizados mais de 14 milhões atendimentos à população indígena. Neste primeiro de 2020,
os 34 DSEI realizaram 6,4 milhões de atendimentos. Somente para o combate à COVID-19 em área indígena,
o Ministério da Saúde empenhou o recurso de 70 milhões e enviou 2 milhões de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para os 34 DSEI.
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