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Boa Vista, 02 de maio de 2020. 

 

NOTA PÚBLICA SOBRE OS CASOS DE COVID ENTRE OS YANOMAMI 

 

 Nós da Hutukara Associação Yanomami estamos muito preocupados com nossos parentes 

Yanomami. Hoje o Ministério da Saúde publicou Nota à Imprensa comunicando que cinco indígenas 

e dezesseis profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y) testaram 

positivos para o COVID-19.  

Entre os profissionais contaminados, uma estava trabalhando no polo base no Alto Catrimani 

1 e teve que retornar a Boa Vista. Já havíamos sido informados da suspeita de que houvessem doentes 

com sintomas de COVID-19 no Catrimani, e hoje soubemos que uma mulher Yanomami que foi 

confirmada com o vírus. Ela foi removida no dia 24 de abril. Sabemos também que o presidente do 

CONDISI esteve em Surucucus na semana do 20 de abril, e foi confirmado com COVID-19 uma 

semana depois. Não estamos tendo informações claras sobre o estado de saúde dos indígenas naquela 

região e os cuidados que estão sendo tomados.  

Também estamos muito preocupados com nossos parentes que estão na CASAI, que não estão 

recebendo a atenção necessária. Doze profissionais que trabalham ali foram confirmados com o vírus. 

Isso é uma notícia muito ruim para nossos parentes Yanomami que estão internados, que 

provavelmente agora também estão com o vírus.  

Não podemos fingir que o problema é pequeno só porque ele não aparece nos dados do 

governo. Esses casos confirmados mostram que o problema é bem maior, e significa que muitos 

outros parentes também estão contaminados. É preciso fazer uma testagem sistemática nas áreas de 

onde vêm os casos positivos, e onde mais houver suspeita de contaminação, para evitar que a Xawara 

se espalhe. 

Tantos casos confirmados entre profissionais da CASAI e mais cinco entre os próprios 

Yanomami, mostra que está tendo muitas falhas no cuidado de saúde com nossos parentes. As 

medidas de contingência precisam ser reforçadas: isolamento adequado, uso de equipamentos de EPI, 

testes em pessoas que tiveram contato com casos confirmados, testes nas comunidades, e testes em 

todos os pacientes da CASAI. Ao se omitir, o governo é responsável pelas mortes que podem 

acontecer pela falta de medidas adequadas. 

Enquanto nos órgãos de saúde a situação já está muito ruim, milhares de garimpeiros 

continuam invadindo nossas comunidades para tirar ilegalmente o ouro, que tem que ficar embaixo 

da terra. Além de destruir a terra-floresta e ameaçar nossas famílias, eles agora aumentam o risco de 

trazer a doença para as comunidades da Terra Yanomami. Os Yanomami estão se protegendo da 

Xawara ficando em suas comunidades, mas isso não vai adiantar se os garimpeiros continuarem 

entrando: o governo precisa agir urgente para retirá-los e impedir que retornem. 

Nós da Hutukara queremos falar claro. Nós Yanomami não vamos permitir que se repitam as 

imagens do passado, quando milhares dos nossos morreram pela Xawara dos não indígenas. 

Convocamos aos órgãos do governo, Funai, Ministério da Saúde, Polícia Federal, Congresso 

Nacional, e Judiciário para que façam cumprir a Constituição e protejam nossas vidas antes que seja 

tarde. 

Nós somos o povo da floresta, e cuidamos da terra-floresta para todos do planeta possamos 

viver bem. Estamos juntos no combate a essa doença. Chamamos a todos os brasileiros para se unirem 

aos Yanomami para proteger nossas vidas da Xawara. 


