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O

CCOP entrevista: Secretário de Saúde

Indígena detalha medidas para o

atendimento de índios durante a

pandemia

Brasil possui mais de 800 mil indígenas aldeados e para falar sobre as ações de

proteção do Ministério da Saúde voltadas para essa população durante pandemia de

Covid-19 o secretário Especial de Saúde Indígena, do MS, Robson Santos da Silva, concedeu

uma entrevista para a TV Brasil.
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A Sesai trabalha com atenção primária e toda vez que é necessário o atendimento de média

e alta complexidade é preciso o acompanhamento dos demais entes do SUS. “Eu vejo um

trabalho muito integrado do Governo Federal, principalmente entre a Funai, o Ministério da

Cidadania, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Casa Civil e Segov”, disse. 

Casos de Covid-19

O secretário relatou que apesar dos três óbitos dentro dos povos indígenas, as notícias não

são ruins. “Já estamos com seis casos curados. A primeira infectada, uma agente de saúde,

está curada. Eu não estou vendo uma pré-disposição do indígena ser acometido do óbito

porque contraiu o coronavírus.” Ele explicou ainda que o comportamento, em um primeiro

momento, é, embora tenham casos de coronavírus, os indígenas estão se curando como

qualquer outra população.

Operação Acolhida

A Operação Acolhida iniciou suas atividades recebendo refugiados da Venezuela, está

ampliando seu escopo para também atender brasileiros e, neste contexto de pandemia, terá

alas especiais para indígenas.
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Vacinação contra a gripe

A vacinação contra a gripe para a população indígena foi antecipada para a segunda fase da

campanha devido o perfil epidemiológico referente a essa parcela. “Muitas gripes circulam

nos grandes centros então, a importância dessa vacinação é diminuir dúvidas. Então,

vacinando contra a Influenza já eliminamos uma série de possibilidades e a principal nesse

momento é o pânico”, afirmou o secretário. Apesar de não proteger contra o Coronavírus, a

vacina contra Influenza tem o objetivo de diminuir a ocorrência de casos graves, que podem

levar a hospitalizações e óbitos.

As vacinas seguem até as aldeias em todos os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas

(DSEI) do país de carro, de barco ou de avião, sempre observando as recomendações de

conservação da temperatura e de armazenamento das doses. Os indígenas recebem as

equipes de vacinação em suas aldeias que adotam todas as medidas de prevenção e

controle do novo coronavírus já estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Medidas de enfrentamento do coronavírus

De acordo com o secretário Robson, desde o dia 28 de janeiro, a Sesai começou a

preparação do Plano de Contenção. Desde então mais de 36 documentos foram expedidos

com medidas voltadas para os povos indígenas de enfrentamento ao coronavírus.

“Instituímos equipes de resposta rápida para atuar em cada um dos 34 distritos de sete

profissionais de saúde com capacitação para ir a qualquer lugar do território e atender a um

caso de surto.”

#Coronavírus: CCOP entrevista o Secretário Especial de Sa#Coronavírus: CCOP entrevista o Secretário Especial de Sa……

Legislação

Acessibilidade

  Acesso GOV.BR



Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

 Casa Civil

Presidência da República

VOLTAR

https://www.youtube.com/watch?v=59gZZfK81X8
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
https://www.gov.br/accessibility-info
http://solicitacao.servicos.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
https://www.gov.br/casacivil/pt-br
https://www.gov.br/
https://www.gov.br/planalto

