
 Ministério da Saúde 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

 MISSÃO YANOMAMI / RAPOSA SERRA DO SOL  
 
 

 

  

MISSÃO YANOMAMI 
RAPOSA SERRA DO SOL 

Ministério da Saúde 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 



 Ministério da Saúde 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

 MISSÃO YANOMAMI / RAPOSA SERRA DO SOL  
 
 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

PORTA-VOZES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 Secretário Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS): Robson Santos da Silva 

 Diretor de Atenção à Saúde Indígena (SESAI/MS): André Luiz Martins 

 Coordenador do DSEI Yanomami: Antônio Pereira 

 Coordenador do DSEI Leste de Roraima: Társio Pimentel 

 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) foi criada, em 2010, para assumir a gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) e implementar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas (PNASPI), com um modelo diferenciado de atenção à saúde, com a oferta de ações de atenção 

primária nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

A SESAI, do Ministério da Saúde, leva atendimento básico de saúde à quase 800 mil indígenas, que vivem 

em 6 mil aldeias, falando 274 línguas e atendidos por 34 DSEI. Os indígenas atendidos pelos DSEI estão 

referenciados no Sistema de Atenção à Saúde Indígena (SIASI), um subsistema do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Cabe destacar que a gestão do SUS é tripartite, ou seja, compete à União, aos estados e aos municípios a 

prestação de ações e serviços de saúde. Desta forma, a oferta de saúde aos indígenas que vivem nas cidades 

é de responsabilidade das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Ao Ministério da Saúde e à SESAI 

compete levar atenção básica aos indígenas que vivem em terras e territórios indígenas. 

Atualmente, são 14 mil profissionais de saúde atuando nos 34 DSEI, sendo mais de 8 mil agentes indígenas 

de saúde e saneamento. Os indígenas atuam como intérpretes e desenvolvem ações de educação e 

promoção da saúde nas aldeias. 
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MISSÃO YANOMAMI E RAPOSA SERRA DO SOL 

O Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa estão levando quase 4 toneladas de suprimentos médicos 

para as aldeias e para distribuição aos profissionais de saúde dos DSEI Yanomami e Leste de Roraima. A 

população que será beneficiada com os materiais nos dois DSEI é de 75 mil indígenas.  

A SESAI possui 1.037 profissionais de saúde atuando no DSEI Yanomami e 725 profissionais de saúde no 
DSEI Leste de Roraima, trabalhando diretamente nas aldeias. 

Durante o período da missão, entre 30 de junho e 5 de julho, o Ministério da Defesa vai enviar 21 
profissionais de saúde para reforçar o atendimento aos indígenas nos Polos Base visitados: 

DSEI YANOMAMI 

 Polo Base Auaris: atende 58 aldeias e uma população de 3.971 indígenas; 

 Polo Base Waikás: atende 4 aldeias e uma população de 178 indígenas; 

 Polo Base Surucucu: atende 50 aldeias e uma população de 2.464 indígenas. 

 

DSEI LESTE DE RORAIMA 

 Polo Base Frexal: atende 14 aldeias e uma população de 1.275 indígenas; 

 Polo Base Maturuca: atende 10 aldeias (incluindo a aldeia Ticoça) e uma população de 1.756 

indígenas. 

 

População aproximada nas aldeias onde ocorrerão os atendimentos: 

 Waikás: 300 indígenas (predominância Yekuana); 

 Auaris: 150 indígenas (predominância Yekuana e Yanomami Sanumã); 

 Yekuana: 500 indígenas (predominância Yekuana); 

 Surucucu: 150 indígenas (predominância Yanomami); 

 Frexal: 200 indígenas (predominância Macuxi); 

 Maturuca: 1,3 mil indígenas (predominância Macuxi); 

 Ticoça: 400 indígenas (predominância Macuxi). 
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Boletim Epidemiológico COVID-19 

DSEI Suspeitos Confirmados Descartados 
Infectados 

(Atual) 
Cura clínica Óbito 

Yanomami 6 147 85 114 29 4 

Leste de Roraima 8 294 145 234 48 11 

 
 
Dados: SIASI/SUS 26/06/2020 
Atualização diária do Boletim Epidemiológico COVID-19 em: saudeindigena.saude.gov.br/ 
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Descrição do material enviado aos DSEI Yanomami e Leste de Roraima. 

 

Medicamentos e 
Equipamentos de 

Proteção Individual 
(EPIs) 

  Suru-cucu Auaris Waikás Uiramu-ta Flexal Ticoça   

DSEI 
Yanom
ami 

DSEI Leste 
Roraima 

Yanomami 
Yanoma

mi 
Yanoma

mi 
Leste 

Roraima 

Leste 
Rorai
ma 

Leste 
Roraima 

TOTAL 

Máscaras Cirúrgicas 36.000 36.000 900 1.400 3.100 8.100 1.050 1.050 87.600 

Álcool etílico 70% tipo 
hidratado, apresentação 
gel - frasco 500ml 

396 396 12 60 132 324 42 42 1.404 

Testes Rápidos   380 600 1.480 1.940 480 480 5.360 

Avental hospitalar 
descartável - tamanho G 

200 200 100 100 100 200 50 50 1.000 

Protetor Facial 100 100 100      300 

Touca 36.000 36.000 900 1.400 3.100 8.100 1.050 1.050 87.600 

Macacão tyvek 200 200       400 

Máscara de proteção 
respiratória, respirador 
com válvula 

800 800       1.600 

Luva de procedimento em 
látex - Grande 

  200 200 200 200 100 100 1.000 

Cloroquina 150 mg 33.000 33.000 2.500 4.000 9.500 12.500 3.000 3.000 100.500 

Azitromicina 500 mg 150 150 10 15 45 55 13 12 450 

Azitromicina 600 mg 
frasco 15ml 

5.200 5.200 367 597 1.474 1.929 471 470 15.708 

Prednizona 20 mg   690 1.120 2.780 3.640 885 885 10.000 

Prednizona 5 mg   680 7.120 17.580 22.940 5.580 5.580 59.480 

Paracetamol 500 mg 34.000 34.000 500 500 3.000 5.000 500 500 78.000 

Paracetamol Sol. Oral 
200mg 

12.036 15.656 367 597 1.474 1.929 471 470 33.000 

TOTAL (unidades) 158.082 161.702 7.706 17.709 43.965 66.857 13.692 13.689 483.402 
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DSEI YANOMAMI 
 
População: aproximadamente 28 mil indígenas 
Etnias: 2 (Yanomami e Yekuana) 
Subgrupos dos Yanomami: Xiriana, Xirixana, Yanomama, Xamatari, Sanumá    
Aldeias: 366 
Unidades Básicas de Saúde Indígena: 78 
Polos Base: 37 
Casas de Saúde Indígena: 1 
Área (em Km²): 96.650,00 (Roraima e Amazonas) 
Municípios de abrangência em Roraima: Alto Alegre, Amajari, Iracema, Mucajai e Caracarai 
Municípios de abrangência em Amazonas: Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. 
Terra Indígena Yanomami homologada por decreto, em 25 de maio de 1992, no norte da Amazônia, 
fronteira com a Venezuela.  
Coordenador do DSEI Yanomami: Antônio Pereira de Oliveira 
Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI): Júnior Hekurari Yanomami 
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A SESAI mantém os seguintes profissionais em campo para atender à população do DSEI Yanomami: 

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI)  
YANOMAMI - PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

DSEI FUNÇÃO QTDE 

YANOMAMI 

AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE 419 

AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO 249 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 11 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 36 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 

CIRURGIÃO DENTISTA 31 

ENFERMEIRO 89 

FARMACÊUTICO 3 

MÉDICO 4 

NUTRICIONISTA 4 

PSICÓLOGO 3 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 161 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 14 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS 12 

TOTAL 1037 
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DSEI LESTE DE RORAIMA 
 
População: aproximadamente 52 mil indígenas 
Etnias: 7 
Aldeias: 342 
Unidades Básicas de Saúde Indígena: 285 
Polos Base: 34 
Casas de Saúde Indígena: 1 
Área (em Km²): 69.754,16 
Coordenador do DSEI Leste de Roraima: Társio Alexandre da Matta Pimentel 
Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI): Munduca Tavares Neto 
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Para atender à população do DSEI Leste Roraima, a SESAI atua com os seguintes profissionais em campo: 
 

DSEI LESTE DE RORAIMA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

LESTE DE 

RORAIMA 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 49 

AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO 18 

AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE 236 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 7 

CIRURGIÃO DENTISTA 11 

ENFERMEIRO 79 

FARMACÊUTICO 1 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 2 

MÉDICO  2 

NUTRICIONISTA 3 

PSICÓLOGO 2 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 294 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 8 

PROGRAMA MAIS MÉDICO 13 

TOTAL 725 
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SAÚDE INDÍGENA  

Governo do Brasil intensifica atendimento a indígenas 

5ª missão interministerial vai levar atendimento médico e insumos às terras indígenas Yanomami e Raposa 
Serra do Sol, em Roraima  
 
Em meio à pandemia causada pelo coronavírus, o governo brasileiro intensificou a assistência à saúde dos 
indígenas de todo o Brasil. Na próxima segunda-feira (29), os Ministérios da Saúde e da Defesa realizam a 5ª 
missão de apoio aos povos indígenas. Desta vez, a missão será nas terras Yanomami e Raposa Serra do Sol, 
em Roraima (RR). A região possui uma população de aproximadamente 75 mil indígenas. 
 
Além de ampliar o atendimento aos povos indígenas da região, o governo está entregando quatro toneladas 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos médicos para reforçar a assistência à saúde. São 
máscaras cirúrgicas, álcool 70%, avental hospitalar, luvas, toucas, protetores faciais, cloroquina, 
azitromicina, testes rápidos, etc.  
 
Na 5ª missão interministerial, entre os dias 30 de junho e 5 de julho, 21 profissionais de saúde das Forças 
Armadas irão reforçar o atendimento aos indígenas da região, trabalhando junto às Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde. 
 
Atualmente, a região conta com 1.762 profissionais de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), do Ministério da Saúde, realizando o atendimento de atenção primária aos indígenas nas aldeias. 
São 1.037 profissionais no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami e 725 no DSEI Leste de 
Roraima, atuando diariamente na região. São agentes de saúde e saneamento, agentes de combate a 
endemias, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, entre 
os profissionais da área.  
 
Junto aos profissionais de saúde das Forças Armadas, essas equipes farão o atendimento a cerca de 3 mil 
indígenas em cinco Polos Base: Auaris, Waikás e Surucucu (Yanomami) e Frexal e Maturuca (Leste de 
Roraima). 
 
Como medida de segurança para os povos indígenas, toda a equipe que compõe a missão realizou o teste 
RT-PCR (molecular) para Covid-19. O embarque só é permitido com o resultado negativo para a doença, após 
triagem realizada por profissionais de saúde. A missão tem previsão de retorno no domingo (05/07). 
 
AÇÕES DE SAÚDE PARA COMBATE À COVID-19 NA POPULAÇÃO INDÍGENA 
 
Desde janeiro deste ano o Ministério da Saúde vem implementando diversas ações de informação, 
prevenção e combate ao Coronavírus para orientar as comunidades indígenas, gestores e colaboradores 
em todo o Brasil. Com a atual expectativa do crescimento de infecções pelo coronavírus no Brasil, os 
esforços do Ministério da Saúde, por meio da SESAI, juntamente com os 34 DSEI, têm sido redobrados 
para garantir a saúde dos povos indígenas.  
 
A detecção e correção de possíveis problemas e a realização de novas ações, baseadas nos protocolos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus, respeitando as especificidades dos 
povos indígenas, têm sido frequentes. O Governo Federal permanece trabalhando para atender aos quase 
800 mil indígenas aldeados presentes em todo o País. 
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Para isso, vem orientando atenção máxima às equipes multidisciplinares de saúde indígena e demais 
profissionais que atuam para o cumprimento do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas. 
  

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA (SESAI) 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada, em 2010, para assumir a gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) e implementar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Po vos 

Indígenas (PNASPI), com um modelo diferenciado de atenção à saúde, com a oferta de ações de atenção 

primária nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). 

A SESAI, do Ministério da Saúde, leva atendimento básico de saúde à quase 800 mil indígenas, que vivem 

em 6 mil aldeias, atendidas por 34 DSEI. Os indígenas atendidos pelos DSEI estão referenciados no Sistema 

de Atenção à Saúde Indígena (SIASI), um subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Cabe destacar que a gestão do SUS é tripartite, ou seja, compete à União, aos estados e aos municípios a 

prestação de ações e serviços de saúde. Desta forma, a oferta de saúde aos indígenas que vivem nas 

cidades é de responsabilidade das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Ao Ministério da Saúd e e 

à SESAI compete levar atenção básica aos indígenas que vivem em terras e territórios indígenas. 

Atualmente, são 14 mil profissionais de saúde atuando nos 34 DSEI, sendo mais de 8 mil agentes indígenas 

de saúde e saneamento. Os indígenas atuam como intérpretes e desenvolvem ações de educação e 

promoção da saúde nas aldeias. 
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AÇÕES DA SESAI PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vem disponibilizando, 
desde janeiro de 2020, mesmo antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), uma série de documentos técnicos para que os povos 
indígenas, gestores e colaboradores possam adotar medidas que ajudem a prevenir e tratar a infecção pelo 
Coronavírus.  

Dentre os documentos já produzidos pela SESAI, encontram-se portarias, informes técnicos, relatórios, 
recomendações, protocolos de manejos clínicos, boletins epidemiológicos, ações das equipes 
multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e equipes das Casas de Saúde Indígena (CASAI) dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus em Povos Indígenas para os 34 DSEI; Plano de Contingência Distrital para Infecção Humana 
pelo Coronavírus (COVID-19) e recomendações gerais.  

Importante mencionar que um dos principais documentos produzidos pela SESAI é o 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.  

Os DSEI também elaboram seus respectivos Planos de Contingência Distritais para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas, ou seja, cada DSEI já tem um plano com o nível de 
resposta e estrutura para as diferentes situações visando ao enfrentamento da COVID-19.   

 

PAROTEÇÃO PARA INDÍGENAS E EQUIPES DE SAÚDE 

As equipes multidisciplinares de saúde indígena estão sendo orientadas a priorizar o trabalho de busca 
ativa domiciliar de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), realizando 
a triagem dos casos, evitando-se, assim, a circulação de pessoas com sintomas respiratórios.  

A SESAI tem produzido e enviado uma série de documentos orientativos com as medidas de proteção tanto 
para as equipes como para os indígenas, em consonância com as orientações adotadas pelo Ministério da 
Saúde, para os DSEI e para as CASAI de abrangência nacional. 

Importante destacar que, em função da dinâmica da pandemia, as orientações técnicas são 
alteradas/modificadas sempre que há necessidade de atualização. Esses documentos 
estão disponíveis para acesso público no site da SESAI: https://www.saude.gov.br/saude-indigena 

 

RESPOSTA RÁPIDA 

Para reforçar a força de trabalho dos DSEI e evitar a disseminação da COVID-19 nas Terras Indígenas, a 
SESAI publicou Portaria que institui e autoriza a contratação de Equipes de Resposta Rápida (ERR) no 
âmbito dos DSEI, para enfrentamento da pandemia no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). 
A ERR permanecerá em isolamento domiciliar, na cidade sede do DSEI, e será acionada para entrar em área 
indígena nas situações de emergência ou outras situações decorrentes da pandemia ou surtos de Síndrome 
Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave.  

A ERR terá a sua disposição kits de insumos, medicamentos, EPI, equipamentos de saúde, bem como a 
logística necessária para entrar nos territórios indígenas. Às ERR caberão realizar, prioritariamente, ações 
relacionadas ao enfrentamento da COVID-19. 
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Os informes e boletins epidemiológicos da COVID-19  no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena estão 
disponíveis no site https://www.saude.gov.br/saude-indigena, a partir do banner Monitoramento DSEI. A 
SESAI criou esse ambiente especialmente para divulgar, diariamente, o número de casos suspeitos, 
confirmados, descartados, óbitos e curas. A atualização ocorre, de segunda a sábado, entre 17h e 18h. 

 

TESTES E EPIS 

A SESAI está realizando a distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos aos 
DSEI. O envio desses insumos reforça os estoques de cada DSEI, uma vez que a quantidade enviada é 
baseada na necessidade local. Neste cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia da 
COVID-19, cada DSEI também tem realizado suas próprias aquisições de EPIs e testes rápidos. 

A SESAI vem, ao longo de toda pandemia, desenvolvendo estratégias de proteção, prevenção, diagnóstico 
e tratamento da COVID-19. Também vem intensificando a rede logística e o suprimento de insumos e 
EPIs, estabelecendo fluxos de atendimento nas aldeias, Polos Base, Unidades Básicas de Saúde Indígena 
(UBSI), e outros serviços.  

A SESAI elaborou ainda uma nova estratégia, denominada Unidade de Atenção Primária Indígena (UAPI), 
com o objetivo de fortalecer os serviços de atenção primária à saúde indígena no atendimento da 
população indígena de abrangência dos DSEI, respeitando suas especificidades culturais. Essa estratégia 
está em consonância com os princípios e diretrizes da atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
com os protocolos específicos para o acolhimento dos casos suspeitos de Síndrome Gripal (SG) e 
identificação precoce de casos de COVID-19.  

Para tanto a SESAI publicou o documento “Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI)”, disponível no 
site da SESAI, para fornecer informações técnicas aos DSEI e subsidiar a escolha e adaptação dos 
estabelecimentos de saúde indígena em Unidade de Atenção Primária Indígena (UAPI) da COVID-19. Dentre 
os objetivos da UAPI, destacam-se:  

  

 Apoiar os gestores distritais na organização dos fluxos da rede de atenção à saúde indígena; 

 Fortalecer e aprimorar o fluxo específico para acolhimento dos casos suspeitos de Síndrome Gripal; 

 Identificar precocemente os casos de Síndrome Gripal ou COVID-19;  Fortalecer a capacidade 
operacional de atendimento em Unidades Básicas de Saúde Indígena ou Polos Base definidos como 
UAPI; 

 Ofertar atendimento resolutivo, de acordo com os protocolos da atenção primária à saúde do 
Ministério da Saúde, frente aos casos leves com testagem para confirmação dos casos, evitando 
encaminhamentos desnecessários para rede hospitalar; 

 Encaminhar os casos graves para a rede de referência do SUS; 

 Otimizar recursos existentes para mitigar riscos; 

 Considerar aspectos culturais da população indígena no enfrentamento à COVID-19. 

A partir dessas e outras estratégicas de comunicação, a SESAI tem recomendando que a população indígena 
evite ao máximo se dirigir aos centros urbanos, onde pode haver transmissibilidade do vírus. Ações como 
essa, além de reduzirem o número de casos, e por consequência, evitar a transmissão dentro da aldeia 
indígena, tem o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico epidêmico. 
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AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ADOTADAS PARA CUIDAR DOS INDÍGENAS NESSA PANDEMIA 

 

 Ao longo do período da pandemia, o Ministério da Saúde tem desenvolvido estratégias para 

aprimorar o atendimento e uma das mais recentes é a criação da Unidade de Atenção Primária 

Indígena (UAPI). As unidades vão fortalecer os serviços de atenção primária à saúde indígena no 

atendimento desta população proporcionando o acolhimento dos casos suspeitos de Síndrome 

Gripal (SG) e identificação precoce de casos de COVID-19. 

 Foram instaladas alas indígenas em hospitais de Manaus (AM) e Macapá (AP), Vale do Javari, Pará 

(Belém, Marabá, Santarém), Mato Grosso (Colíder, Cuiabá, Araguaia, Sinop, Barra do Garças), Mato 

Grosso do Sul (Dourados) e Roraima (Boa Vista). 

 Também foi elaborado um Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo coronavírus 

em Povos Indígenas que detalha como as equipes de saúde devem agir conforme cada caso. Os 

DSEI também elaboraram seus respectivos Planos de Contingência Distritais para as diferentes 

situações de enfrentamento da COVID-19, respeitando as características de cada povo e suas 

necessidades específicas. Todo esse planejamento e estudo antecipado resultam em atendimentos 

rápidos e eficientes executados diretamente nas aldeias. 

 A SESAI capacitou os indígenas e profissionais, desde o começo da pandemia. Foram 

disponibilizados, no site do Ministério da Saúde, uma série de vídeos educativos direcionados para 

a população indígena, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento e outros 

trabalhadores da saúde sobre enfrentamento da COVID-19.  

 Os profissionais da Saúde Indígena participaram também de cursos on-line ofertados pela pasta 

voltados à prevenção da doença. Atualmente, a SESAI produz vídeos institucionais semanalmente 

sobre as ações realizadas na pandemia de COVID-19 e os DSEI produzem materiais educativos na 

língua de cada povo. São mais de 274 línguas nativas. 

 Em todos os casos, as equipes dos DSEI têm agido dentro do previsto no planejamento e realizado o 

isolamento de infectados, casos suspeitos e a transferência para a rede pública estadual e 

municipal dos pacientes que necessitem de suporte especializado em hospitais. Para isso, a SESAI 

emprega uma grande frota de veículos, embarcações e aeronaves para levar os indígenas em 

segurança até as cidades mais próximas que ofereçam o atendimento necessário. 

 Para oferecer atendimento rápido em situações de emergência, a Secretaria autorizou a 

contratação de 34 equipes de resposta rápida para atuar em cada DSEI. As equipes compostas por 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem ficam disponíveis 24 horas para partir para o 

território indígena que apresentar, eventualmente, um aumento de casos repentino, reforçando 

assim o trabalho das equipes multidisciplinares de saúde indígena que já se encontram atuando 

normalmente nas aldeias. 
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