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NOTA À IMPRENSA 

Brasília, 14 de junho de 2021. 
 
 

 
 

 
Assunto: Vacinação e ações de enfrentamento da Covid-19 nas populações indígenas atendidas 
diretamente pelo Governo Federal 
 
 
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, leva atendimentos básicos de saúde 
a aproximadamente 755 mil indígenas em mais de seis mil aldeias em todo o País, por meio de 34 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os Distritos contam com mais de 14 mil profissionais de saúde, sendo 
que 52% são indígenas. Mesmo com a pandemia, a SESAI não deixou de prestar serviços de saúde nas 
aldeias, realizando mais de 12 milhões de atendimentos em 2020. 
 
Desde o início da pandemia, a SESAI implementou planos de contingência; capacitação para gestores e 
colaboradores; criação de Comitês de Crise com a participação dos indígenas; aquisição de testes, materiais 
e insumos para todos os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); implantação de centros de 
referência específicos para diagnóstico e tratamento da Covid-19 e contratação de mais profissionais de 
saúde indígena.  
 
Vacinação 
 
Em 19 de janeiro de 2021, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-
19, 907 mil doses foram enviadas para os indígenas que são atendidos diretamente pelo governo federal 
conforme a legislação vigente, incluindo-se ainda as especificidades da ADPF-709. As doses foram enviadas 
para todos os indígenas e trabalhadores da saúde indígena, incluindo-se primeira e segunda doses.  
 
Até o dia 14 de junho, 82% dos indígenas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Em 
relação à segunda dose, a porcentagem dos imunizados está em 71%, o que equivale a 290.954 pessoas. 
Apesar das dificuldades advindas das grandes áreas geográficas a serem cobertas, das condições de acesso 
e climáticas adversas, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, os indígenas sob responsabilidade 
do governo federal estão sendo priorizados e atendidos. Além disso, os povos indígenas tiveram prioridade 
e antecipação da vacinação contra Influenza, em 2020 e 2021. 
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Ações 
 
Junto com o Ministério da Defesa, a SESAI realizou 20 missões interministeriais em aldeias, onde foram feitos 
mais de 60 mil atendimentos. Todos os DSEI receberam, também, mais de 6,6 milhões de itens de insumos, 
como testes para covid-19, medicamentos e EPI.  
 
Foram realizadas 08 ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 e 05 de apoio à vacinação a partir de 
ação conjunta entre as Equipe Multidisciplinares de Saúde indígena dos DSEI e a Equipe Volante da SESAI, 
formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Foram efetivados mais de 39 mil 
atendimentos. 
 
Ocorreu a instalação de 353 Unidades de Atenção Primária Indígena - UAPI com suporte de condensadores 
de oxigênio. Essas unidades foram criadas especialmente para o enfretamento de casos leves a moderados 
da Covid-19 dentro das aldeias e permitiram que muitos casos não precisassem ser referenciados em 
unidades hospitalares. 
 
Os pontos focais da Covid-19 em cada DSEI receberam capacitação por meio dos cursos: "Doenças 
ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo a Covid-19", ofertado pela Organização Mundial 
da Saúde; Curso de Prevenção e Papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e de Agentes Indígenas de 
Saneamento (AISAN), para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da Saúde Indígena. Além de outros 
cursos de capacitação específicos promovidos pelos próprios DSEI. 
 
Por meio do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena – FPCONDISI e dos Conselhos 
Distritais de Saúde Indígenas - CONDISI, viabilizou-se a plena participação dos indígenas no enfrentamento 
da Covid-19 pois, por meio do controle social, puderam planejar, acompanhar e monitorar a execução das 
ações de atenção integral à saúde indígena e determinantes ambientais durante toda a pandemia. 
 
Investimento  
 
Em 2020, o orçamento da SESAI foi de aproximadamente 1,5 bilhão de Reais. Sendo R$ 76 milhões foram 
destinados especialmente para o enfrentamento da Covid-19. Para 2021, mais de 1,6 bilhão será empregado. 
 
Recursos Humanos 
 
A conjugação entre planejamento, otimização de recursos e transparência viabilizou um gasto correto e 
eficiente do orçamento. Isso permitiu que, em 2020, 1.262 trabalhadores pudessem ser contratados para 
atuarem na saúde indígena, incluindo-se nesse universo 230 profissionais de saúde que compõem as Equipes 
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de Resposta Rápida cujo objetivo é atuar diretamente no enfrentamento da covid-19 nas aldeias. Para 2021, 
2.110 novos postos de trabalho foram abertos. 
 
Houve a criação de 40 Equipes de Resposta Rápida, totalizando 230 profissionais incorporados à força de 
trabalho dos DSEI para enfrentamento exclusivo da Covid-19. As equipes são compostas por médicos, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem. Em 2021, esses profissionais permanecem atuando, tendo sido 
incorporados ao plano de trabalho da SESAI. 
 
Transparência  
 
Desde 28 de janeiro de 2020, mesmo antes da decretação da pandemia, o Ministério da Saúde já estava 
adotando as primeiras medidas para o enfrentamento da Covid-19. Para que houvesse plena transparência 
nas ações adotadas, foi criado um portal especial (http://saudeindigena.saude.gov.br) contendo portarias, 
informes e boletins epidemiológicos, relatórios, recomendações, vídeos, depoimentos de indígenas e 
profissionais e notas à imprensa. 
 
Em maio de 2020, a SESAI lançou o primeiro Informe Epidemiológico em parceria com a Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS/OMS). O Informe Epidemiológico é atualizado semanalmente com informações 
e estudos detalhados sobre a situação da Covid-19 nos povos indígenas atendidos pela SESAI. 
 
Indígenas no Contexto Urbano 
 
Em relação aos indígenas que vivem no contexto urbano, conforme legislação vigente, cabe aos estados e 
municípios o atendimento dessas pessoas. Atualmente, mais de 180 mil indígenas que vivem em contexto 
urbano, e que estão sob responsabilidade dos demais entes da federação, já estão cadastrados no Programa 
Previne Brasil. Trata-se de um programa do governo federal que financia atenção primária nos municípios, 
contemplando assim também os indígenas em contexto urbano que moram fora das aldeias. Em 2021, mais 
14 bilhões em investimentos já estão sendo executados.  

 
 
 
Contato: 
Núcleo de Comunicação/NUCOM 

Telefones: (61) 3315-3325/3315-3878 

E-mail: comunicacao.sesai@saude.gov.br 
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