
Ministério da Saúde envia equipe à Terra
Yanomami após relato de 10ª morte de criança
por suspeita de Covid-19
Ministério da Saúde recebeu comunicação sobre as mortes no dia 26 de janeiro.
Vítimas eram das comunidades Waphuta e Kataroa, em Alto Alegre. Júnior Hekurari
Yanomami, presidente do Condisi-YY, confirmou a morte da 10ª criança. Motivo dos
óbitos ainda está sendo investigado.
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Região de Surucucu, onde �cam as comunidades Waphuta e Kataroa, �ca no meio da �oresta amazônica, em área de difícil
acesso — Foto: Júnior Hekurari Yanomami/Condisi-YY/Divugação

O Ministério da Saúde enviou nesta terça-feira (2) equipes para a Terra Indígena

Yanomami, em Roraima, uma semana após a comunicação da morte de crianças

CO NTINUA DEP O IS DA P UBL ICIDADE

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/01/28/conselho-de-saude-indigena-relata-em-oficio-mortes-de-criancas-yanomami-com-sintomas-de-covid-em-roraima.ghtml
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsscXb42luKZZh3nYWYriZdV_FT7kkbxwM-nJhFmC2dCTvao2l98_1xi62bNVQKPksi0GN7NzmUI9Zmc5x7b1Im3rmCnhBj2ai962Vyq_1GcHS82sKHJ7CRv4mBKG03Fk1lUJYUlJd7SkwAeVWZ98St8reRAX-jDNFPPxmJH5pdc6zMBAFU-HlJAy6LS3_hSyXlRfhXekpaBOox0waI3ZZHo5_Nns286VTfJFCdNBAQuqnryN495c7QtKcNU13O4zFbl0mbCHAvolaTdHhbFS7cjVmLVi8MohErCPMupSrymA7aHdztKSDKNet7khaBmCQ1QG0ml3Y4&sai=AMfl-YTKp0Nn51oGrO17kRZLVIpwrTLP4bI4_j__r4nOIHTW11qPg4RG9j7geurJVtbXdk66mlJy-WDl_6OgKdupHCudA5bMM4twqTWOcFoSaZ2oGjNjRsdrm5Mtys8aJK4&sig=Cg0ArKJSzMcsCamH-KEWEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuH-CzhBxFEsozlIA6qDqkxQUc_3Y43hQinjH6mQIne0t2t4QyhzJ5v9GuadRqoBFcuEB1tqifqcUVKoOTJ9J5trh8Db9VboxchhK3aUnzQNtdhOLmDFY_D9uNVe4IvXC2hW5TwBq_4NPdyyJAxOuTsL0M_dkeVjRdzGcemrOFmGm6P0wK0jRgua01bJx6ELWsr0m_B02JluUX1dtAz6Xr0yASQ3WEi7dSRJ8eqYGfRunfp5Bn-CccQ3bqJ7bvhnBjcF3pKsDYTi0QsQ0lpipu8uU7xWUBHuFWMIKHft9SPF5c3Cpcla42tPaAPkBHVMFmIRQZkkKaAbXrDAeXeji1nextWc1tRhYIvfZ1r44sSY9NPyLBDiquXbxX5flpyTOV7pnVrCsbNrbZDOou2hEncHizzdkZmt5n7s0Kfrzqu-hBITKuJMjNvS5NNR5bU7sdenC9X3rXVjIdPR5uv84LEqHC41LeWS2MbPRlXpr1UxxDRtsT79TmbBpxvDVNDzRMewMDrLPLq_-fsFQDG1ogyXPrjEo8QJy2e5dQAL1hQEaOX0O5exTNzk4ZjVIjeEjlKCmHrVTi4VxAtqHoloqZRktWWgHeqPfgj5zv8gC9AhthckJvOEIxP9CFiWH7Goa_QI0Plq_40zH_GPCMrhBQVptxNwURnUdgRZLPIp8HayTgm6fjCugZoivMSP0n1wiH4EQr8Lv3Pws83xVKv9uQiD7HKNLl3YdIT2xIHyxpPdSmyTIJyXtPAEAAgDks_pywyjLlqfyvUayUu7iBYz3xH1DAvY-2MOJgAaiEyjAVhn6GasF0uqC05Q19WB4rAxzu4U-PRvEXQwxCayilUN-kkrlg54y9bZRmo3H2IOdxLR3JCz16DY1XAoRiC4QaSB3dmf_NTfZ39rbDPWIeOemFs4e4B7tz7hBfCrAeELx4yMPWBVbhaBC6GCn-d-DBkf0zeGgV7eC1iitlHH7FAoIYCXtWEQJQ1YRllyipTc1VfLiE7bPS37RD6y7QQkDwn7O3ioLPee6DDl1bdL8p0UU5ifPkoHBHx9QCw6d16d75yFfHNUjvE8MBye3ZpzEL3Xe6xocwLd1BEMD24WVTbaECGiVqISV2sqTV_nm7J1Jpiok4yhLrkVnjLuPhQCSnogJexWXDZQ6DTxG7PufHHcy01OFTYDu-ySU3Y5z1vzckpxPB_9MQZbE39Jra_r-YJ3adfWh9S&sai=AMfl-YT279ak333630CAfrr2U_FgQxwHOm0s6fFvzS6b-rskrOspp2XZyzmyby28wwmaBRT7I5yGBFGi16KNaoFLUj_P2X_VubyitKsD0rKUl6umZymcbJ2tdGpbQ8xAzml-LGlMfUGJp4quQr7nx9g3wJMy5HlWGP94w2HHf6DPEdZltjArr2KHJ_EVio3EgUH1hxFhqP98M0c64DRbUFS8EtqomvOAqiGEGAPA-L9VOIJr5Zr1X-Nc6IHxWHs6nkrBFV9Pdzgz77-a9A&sig=Cg0ArKJSzBoVx23yd3xOEAE&urlfix=1&adurl=https://servedby.flashtalking.com/click/8/113675%3B4050628%3B1882003%3B211%3B0/%3Fft_section%3D25336428_294461973_487619122_145146464%26ft_custom%3D294461973%26ft_width%3D1%26ft_height%3D1%26url%3Dhttps://tags.bluekai.com/site/83423%3Fphint%3Devent%253Dclick%26phint%3Daid%253D10289655%26phint%3Dpid%253D294461973%26phint%3Dcid%253D25336428%26phint%3Dcrid%253D145146464%26done%3Dhttps://www.disneyplus.com/pt-br/welcome/%3Fcid%3DDisney-ProgDisplay-DBM-25336428-294461973-487619122-145146464


indígenas com sintomas de coronavírus nas comunidades Waphuta e Kataroa, na

região do Surucucu, em Alto Alegre, Norte do estado.

De acordo com o presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuanna

(Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, a 10º criança morreu no último domingo (31),

após apresentar sintomas de Covid. A vítima era um bebê de 1 ano, da comunidade

Taremou, também em Alto Alegre.

As mortes das outras nove crianças indígenas foram comunicadas ao Ministério da

Saúde no último dia 26, pelo Condisi-YY. Quatro eram da comunidade Waphuta, e

outras cinco de Kataroa.

As crianças morreram em janeiro, e tinham entre um e cinco
anos. Segundo relatos dos indígenas, todas elas tiveram
sintomas como febre e dificuldade para respirar.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que "as equipes multidisciplinares de Saúde

Indígena (EMSI) ainda estão colhendo relatos para a investigação dos óbitos das

crianças Yanomami" e que também foram encaminhadas 800 doses de vacinas para

Covid-19 a indígenas maiores de 18 anos (leia a nota na íntegra abaixo).

Júnior Hekurari Yanomami acredita que houve demora na resposta do Ministério, que

só aconteceu após a morte da 10ª criança com sintomas de Covid-19.

"Demorou bastante. Desde o dia 26, uma semana. Essa
demora levou mais uma vida, uma criança que morreu dois
dias atrás no Taremou. Muitas crianças estão internadas e as
comunidades que a gente não consegue chegar, eu não sei
como estão. A demora e a burocracia estão matando o povo
Yanomami", disse Hekurari.

No documento enviado ao Ministério da Saúde também é citado que há ao menos 25

crianças com os mesmos sintomas e em estado grave, e que os postos de saúde da
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região estão fechados há cerca de dois meses por falta de helicóptero para enviar

profissionais de saúde aos locais.

Ao G1, Hekurari explicou que as duas comunidades ficam no meio da floresta

amazônica, em região de difícil acesso. Para chegar até elas, é necessário viajar de

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

três a quatro dias caminhando no meio da mata".



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

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

19 na Amazônia, principalmente, devido aos garimpos ilegais. Em três meses, o vírus

avançou 250% nas comunidades, segundo relatório produzido por uma rede de

pesquisadores e líderes Yanomami e Ye'kwana.

Covid-19 entre os Yanomami

O número de Yanomami infectados pela Covid chegou a 1.276 nesta terça-feira, de

acordo com o boletim epidemiológico da Sesai. Além disso, há o registro de 10

mortes.

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.

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

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami, informa que as Equipes

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) ainda estão colhendo relatos para a

investigação dos óbitos das crianças Yanomami sob suspeita de Covid-19.

Vale informar, ainda, que foram encaminhadas 800 doses de imunizantes para Covid-

19, nesta terça-feira (2), pelo DSEI Yanomami até o Polo Base Surucucu. A expectativa é

iniciar a vacinação de indígenas acima de 18 anos, nesta quarta-feira, dependendo das

condições de voo.

Cabe ressaltar que o deslocamento das equipes ocorre somente por helicóptero, pois

as aldeias estão em região serrana de difícil acesso e depende de condições climáticas

para pouso e decolagem.
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