
Conselho de saúde indígena relata em ofício
mortes de crianças Yanomami com sintomas
de Covid em Roraima
Ministério da Saúde informou que recebeu comunicação sobre as mortes e investiga a
'veracidade das informações'. Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Condisi-YY,
afirma que morreram quatro crianças em Waphuta e cinco em Kataroa neste mês de
janeiro.
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Nove crianças, de duas comunidades indígenas, morreram depois de apresentarem sintomas semelhantes aos da Covid,
em Roraima. As autoridades de saúde locais enviaram um ofício pedindo ajuda ao Ministério da Saúde, mas não tiveram
resposta.
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Crianças Yanomami morreram com sintomas
semelhantes aos da Covid-19
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Um ofício do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuanna (Condisi-YY) aponta

que nove crianças morreram com sintomas de Covid-19, como febre e dificuldade

para respirar, em duas comunidades na Terra Indígena (TI) Yanomami, em Roraima. O

documento que o G1 teve acesso, assinado pelo presidente do órgão, Júnior Hekurari

Yanomami, pede ajuda para o envio de profissionais de saúde à região.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que recebeu do Condisi-YY a comunicação

das mortes e que "está verificando junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei)

Yanomami a veracidade das informações". A nota diz também que "o Dsei

encaminhou uma equipe aos locais para averiguar a situação, mas ressalta que, até o

momento, os óbitos não foram confirmados para Covid-19" (leia a nota na íntegra

abaixo).

O relato, segundo o presidente do Condisi-YY, é de que foram registradas quatro

mortes na comunidade Waphuta, duas delas no último dia 25, e outras cinco em

Kataroa, região do Surucucu, em Alto Alegre, Norte de Roraima.

Os postos de saúde da região estão fechados há cerca de dois meses, ainda de acordo

com o presidente. No mesmo ofício em que ele solicitou providências à Secretaria

Especial de Saúde Indígena (Sesai) e ao Dsei-Y sobre as mortes, Hekurari também

cobrou, com urgência, o envio de profissionais de saúde para a região.

A Terra Indígena Yanomami é a maior do Brasil e também a mais vulnerável à

Covid-19 na Amazônia. Em três meses, o vírus avançou 250% nas comunidades,

segundo relatório produzido por uma rede de pesquisadores e líderes Yanomami

e Ye'kwana. As crianças, segundo Herkurari, tinham entre um e cinco anos e não há

como precisar a data exata de todas as mortes. Ele diz, contudo, que todas ocorreram

no mês de janeiro.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/02/covid-19-pode-infectar-ate-40-de-indigenas-yanomami-em-aldeias-vizinhas-a-garimpo-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/11/19/coronavirus-avanca-250percent-em-tres-meses-na-terra-yanomami-e-relatorio-cita-total-descontrole.ghtml




Comunidades Waphuta e Kataroa �cam em região de difícil acesso na Terra Yanomami — Foto: Arte/G1

Febre e dificuldade para respirar

A informação sobre as mortes chegou até o presidente do Conselho na terça-feira (26)

via radiofonia, por meio de relato de um agente de saúde da comunidade Waphuta e

de um professor de comunidade Kataroa.

"Ontem, dia 26, fui chamado pelo rádio onde o agente de saúde [de Waphuta] me

informou que tinham morrido quatro crianças, duas crianças anteontem, dia 25.

Perguntei o motivo, ele me informou que na comunidade está tendo surto de

coronavírus, que essas crianças estavam com 39 graus de febre e com dificuldade de

respirar. 'Então, tenho certeza que morreram de coronavírus, essa 'xawara' [doença]

que está aí na cidade', foi isso que ele me disse", contou Hekurari.

Diante da situação, Hekurari enviou ofício, ainda na noite de terça-feira, ao secretario

da Sesai, Robson Santos da Silva, e ao coordenador Dsei-Y, Rômulo Pinheiro, relatando

as informações que recebeu. O documento também cita que há "ao menos vinte e

cinco (25) crianças com os mesmos sintomas e em estado grave."

"No mesmo tempo, o professor [de Kataroa] me informou que lá morreram cinco

crianças e disse que a situação era a mesma, sem equipe, que estava tendo surto de

coronavírus na comunidade, pessoas com muita tosse, febre. Então, ele disse que as

cinco também morreram de coronavírus. Disse que o povo está doente, pedindo

socorro, pois o posto está fechado", afirmou o presidente.

No ofício à Sesai, o presidente relatou que as unidades básicas de saúde das duas

comunidades estão fechadas por falta de helicóptero para enviar profissionais de

saúde aos locais. "Pedi que envie profissionais urgente para essas comunidades, que

estão sem atendimento há cerca de dois meses", reforçou Hekurari.

Hekurari espera apuração do que ele classificou como "falta de assistência ao povo

Yanomami." Em Boa Vista, o coordenador do Dsei-Y confirmou o recebimento do



relatos e disse que enviaria equipes "para verificar a situação in loco".

"O que aconteceu na Terra Indígena Yanonami tem que ser
apurado, investigado. As comunidades ficaram sem assistência
por mais de dois meses. Então, a responsabilidade do Dsei-
Yanomami, da Sesai, do governo federal, é dar assistência. Não
deixar isso acontecer. Nove vidas morreram e não têm como
voltar, as mães estão sofrendo, não há justificativa", disse
Hekurari.

O presidente do Condisi-YY também disse ter informado a Fundação Nacional do

Índio (Funai) e o Ministério Público Federal (MPF) sobre as mortes das crianças. As

duas instituições também foram contatadas, mas ainda não enviaram resposta.

Região de difícil acesso

As duas comunidades, de acordo com Hekurari, ficam no meio da floresta amazônica,

em região de difícil acesso. Para chegar até as duas é necessário viajar de avião de

Boa Vista a Surucucu, e de lá pegar um helicóptero. "Do contrário, leva de três a quatro

dias andando na mata", disse.

Vivem em Kataroa cerca de 412 indígenas Yanomami, e em Waputha são 816. O Dsei-

Yanomami atende 28.141 indígenas distribuídos em 371 aldeias.

Maior reserva indígena do Brasil, a Terra Yanomami fica entre os estados de Roraima

e Amazonas, e em boa parte da fronteira com a Venezuela. Desde o ano passado,

indígenas denunciam o avanço da Covid-19 entre as comunidades, causado,

principalmente, pelo garimpo ilegal em algumas regiões.

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/06/04/garimpeiros-podem-levar-coronavirus-a-terra-yanomami-e-causar-genocidio-diz-procurador-de-rr.ghtml


Contaminação por coronavírus entre indígenas

De acordo com boletim epidemiológico da Sesai, desde o começo da pandemia, o

país registrou 41.251 casos e 541 óbitos por Covid-19 entre indígenas até a última

quarta-feira (27).

Entre Yanomami atendidos pela Sesai na área do Dsei-Y, foram computados 1.256

diagnósticos e 10 mortes causadas pela doença no mesmo período. Já segundo a

Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib), até quarta-feira foram computados

47.148 casos e 940 mortes causadas por Covid-19 entre indígenas em todo o país.

O boletim da Sesai contabiliza apenas os casos de Covid-19 verificados em indígenas

assistidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, não considerando aqueles

que buscam atendimento em outros sistemas de saúde. Os dados da Apib, por sua

vez, incluem tanto casos ocorridos entre indígenas que vivem nos territórios

tradicionais quanto aqueles diagnosticados entre pessoas que vivem em contexto

urbano e se autodeclaram indígenas.

Nota do Ministério da Saúde sobre o relato do Conselho

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI),

informa que recebeu a comunicação do Conselho Distrital de Saúde Indígena

(CONDISI) Yanomami e está verificando junto ao Distrito Sanitário Especial indígena

(DSEI) Yanomami a veracidade das informações. O DSEI encaminhou uma equipe aos



locais para averiguar a situação, mas ressalta que, até o momento, os óbitos não

foram confirmados para covid-19.

A pasta esclarece ainda que, todos os óbitos em área indígena com suspeita de covid-

19 são investigados. Esses processos seguem as diretrizes de vigilância

epidemiológica estabelecidas pelo Ministério da Saúde:

● LABORATORIAL: caso suspeito com resultado positivo em teste RT-PCR e/ou teste

rápido para covid-19.

● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito com histórico de contato próximo ou

domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para covid-19, que apresente febre

ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o

contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

Os dados são lançados no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único

de Saúde (SASI/SUS) e passam por processos criteriosos de qualificação dos Distritos e

da SESAI, garantindo a consistência da informação sobre a infecção por covid-19 em

povos indígenas. Já os indígenas que residem nas cidades são atendidos pelas

Secretarias Municipais de Saúde, desta forma os números referenciados entram nos

cálculos gerais da população brasileira do Sistema Único de Saúde (SUS).
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