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Assunto: Ações de combate à COVID-19 no Estado do Mato Grosso.
O Ministério da Saúde atua em conjunto com Estados e Municípios por meio do Sistema Único de Saúde
(SUS) para combater à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Todas as ações estão sendo
feitas, desde janeiro, antes mesmo da declaração de pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
O Ministério da Saúde traça estratégias e, especialmente, repassa recursos para que ações efetivas sejam
feitas pelas cidades e estados. Estado e Municípios já receberam recursos para ações contra a pandemia de
mais de R$ 9,8 bilhões. Somados aos recursos de rotina normalmente repassados pelo Governo Federal
somam mais de R$ 48,8 bilhões.
No Mato Grosso os recursos repassados chegam ao total de R$ 795,9 milhões de reais, entre os recursos de
rotina e os destinados exclusivamente ao combate da pandemia. Para os municípios foram repassados mais
R$ 643 milhões, sendo que somente o município de Barra do Garça, por exemplo, recebeu R$ 15 milhões
entre recursos de rotina e os referentes às ações contra a COVID-19 do Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde.
Os serviços de atenção básica de saúde às Terras e Territórios Indígenas são ofertados pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, por meio de 34 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI). Destes, cinco Distritos têm sede no estado do Mato Grosso e atendem uma população de
aproximadamente 50 mil indígenas aldeados: DSEI Araguaia, DSEI Cuiabá, DSEI Kaiapó do Mato Grosso, DSEI
Xavante e DSEI Xingu.
Além disso, o Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Silva, se reúne com o Governador do Mato
Grosso, Mauro Mendes, nesta quinta-feira, 16 de julho, para tratar de ações de saúde em áreas indígenas
no Estado.
Na sexta-feira, 17 de julho, o secretário se reúne com lideranças da etnia Xavante para tratar sobre ações de
saúde e de combate à COVID-19. Também será tratado sobre uma ação conjunta entre Ministério da Saúde
e o Ministério da Defesa, prevista para o período de 24 a 31 de julho de 2020.
A SESAI, em parceria com Ministério da Defesa, irá realizar missão de combate à COVID-19 no DSEI Xavante,
ainda no mês de julho, que levará aproximadamente quatro toneladas de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), materiais, medicamentos e testes rápidos, além da participação dos profissionais de saúde
das Forças Armadas que reforçarão as ações das equipes da SESAI que já atuam nessa região. Todas as
equipes que participarão da missão deverão apresentar testes PCR negativo e por triagem médica antes do
embarque.

Atuação dos DSEI no Estado do Mato Grosso
No total, a rede de atenção primária em área indígena possui 124 Unidades Básicas de Saúde (UBSI), em 28
Polos Base, que atendem uma população de quase 50 mil indígenas em 702 aldeias.
São 1.413 profissionais que compõem as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos cinco DSEI
no Estado do Mato Grosso. As EMSI atendem diretamente nas comunidades indígenas e, em meio à esta
pandemia, têm realizado a busca ativa de casos de COVID-19 dentro das aldeias mato-grossenses. As equipes
de cada DSEI receberam o reforço de uma Equipe de Resposta Rápida (ERR), que fica de sobreaviso na cidade
sede do DSEI, pronta para entrar em ação em casos de aumento de casos em determinada terra indígena.

Ações no DSEI Xavante
Somente o DSEI Xavante, localizado no município de Barra do Garça (MT), possui 465 profissionais de saúde
entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgião-dentista, auxiliares de saúde bucal, agente
indígena de saúde e agente indígena de saneamento. Eles atuam em 329 aldeias onde vivem mais de 22 mil
indígenas.
Além disso, a Secretaria Especial de Saúde Indígena tem enviado, periodicamente, equipamentos de
proteção individual, insumos e testes rápidos aos 34 DSEI de todo o país. Ao todo, mais de 700 mil destes
itens já foram enviados aos Distritos. Só para o DSEI XAVANTE foram enviados mais de 23 mil itens, destes,
1.920 eram testes rápidos para COVID- 19.
Todas as ações do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, estão sendo feitas
desde antes da declaração de Pandemia por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS). No DSEI
Xavante, o primeiro indígena faleceu no dia 11 de maio, 76 dias após o início da pandemia demonstrando
que o isolamento social, que até então vinha sendo cumprido rigorosamente pelos indígenas e as ações de
prevenção realizadas pelas equipes da SESAI contribuíram para atenuar a curva de contágio nas aldeias.
Porém, atualmente o isolamento começa a dar sinais de enfraquecimento com a realização de atividades
esportivas, culturais e sociais. Mesmo assim, as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena continuam
reforçando a necessidade do isolamento e da importância do uso de máscara, da higienização das mãos e
do distanciamento entre as pessoas.
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