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A vacinação contra a co-
vid-19 de indígenas que 
moram em aldeias nos 

estados da chamada Amazô-
nia Legal (Pará, Mato Grosso, 
Maranhão, Amapá, Amazonas, 
Rondônia, Roraima, Acre e To-
cantins) atingiu a cobertura de 
77% para a primeira dose e, para 
a segunda, 62%. Os dados são da 
plataforma o� cial do Ministério 
da Saúde compilados até sexta.

A cobertura vacinal dos indí-
genas nesta região está cerca de 
10 pontos percentuais abaixo da 
registrada entre povos tradicio-
nais de todo o país - a 
taxa nacional é de 83% 
para a primeira dose e 
de 72% para a segunda. 
O grupo é considerado 
prioritário pelo PNI. 

Uma análise por microrregi-
ões, entretanto, mostra que o ín-
dice não corresponde à realida-
de de todos os povos indígenas 
da � oresta. Na verdade, há um 
abismo entre aldeias. De acordo 
com especialistas e envolvidos 
na campanha, o principal fator é 
a in� uência religiosa. As regiões 
onde há uma presença maior de 
líderes contrários à vacinação 
são as que têm as menores taxas.

Acre e Pará são estados com 
os distritos indígenas com os 
índices mais baixos. Eles não 
chegaram a 60% de indígenas 
vacinados na segunda dose - até 
20 pontos percentuais abaixo do 
que é visto nas etnias de todo o 
Brasil. Todos os outros estados 
da Amazônia Legal mantêm 
uma taxa igual ou acima de 60% 
na aplicação dos imunizantes, 
taxas que variam muito de re-
gião para região.

As secretarias de Saúde do 
Pará e do Acre foram procu-
radas pelo portal G1 para falar 
sobre os dados, mas não res-
ponderam até o fechamento da 
matéria.

Dois Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas (DSEIs) para-
enses têm as piores taxas de va-

cinação do país. Kayapó do Pará 
e Rio Tapajós, com 43% e 41% de 
imunização das etnias na pri-
meira dose. Ainda em fevereiro, 
fontes do DSEI do Rio Tapajós já 
haviam informado sobre uma 
resistência à vacinação ligada à 
disseminação de informações 
falsas, como a mensagem que 
se referia à “vacina com chip da 
besta fera”. As mesmas fontes 
ainda dizem que simplesmente 
“eles (indígenas) não querem a 
vacina”. O problema persiste, de 
acordo com Caetano Scanavin-
no, do Projeto Saúde e Alegria, 

com sede na região.
“Historicamente, 

sempre existiu resis-
tência ao remédio ‘de 
branco’. Mas o que a 
gente está vendo agora 

é uma recusa acima da média, 
ajudada também por uma cam-
panha de desacreditação e fake 
news propagadas numa região 
já complicada”.

“É muita desinformação 
circulando, com histórias ab-
surdas como de um chip im-
plantado no corpo de quem for 
vacinado, para ser monitora-
do pelos chineses, ou de que a 
vacina é feita por embriões de 
aborto. São desinformações que 
geram medo e matam”.

DIFERENÇAS
Oreme Ikpeng, do povo 

Ikpeng na aldeia Moygu, no mé-
dio Xingu, reforça o óbvio: são 
povos diferentes e com religiões 
diferentes. Em todo o território 
do Xingu 79% receberam a se-
gunda dose, segundo o Minis-
tério da Saúde. Há uma varia-
ção entre as 4 regiões existentes 
dentro da terra indígena.

“Somos 16 povos falando sua 
língua, sua cultura, sua tradi-
ção. Nós temos vários meios de 
comunicação entre nós e esta-
mos tentando orientar quem 
não quer (a vacina). Mas obrigar 
não é nosso jeito de resolver as 
coisas”, disse Oreme.

Cobertura ainda baixa
CAMPANHA PARA DESACREDITAR A VACINA COMPROMETE O AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO NA AMAZÔNIA LEGAL

INDÍGENAS

  Acre e Pará têm os distritos com os índices mais baixos. Eles não chegaram a 60% de indígenas vacinados na 2ª dose.
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registrada entre povos tradicio- no, do Projeto Saúde e Alegria, 

A cobertura de vacinação 
dos indígenas na Amazônia 
Legal está abaixo da imuniza-
ção do mesmo grupo em todo 
o país. A taxa nacional de indí-
genas vacinados é de 83% para 
a primeira dose e de 72% para 
a segunda - perto de 10 pontos 
percentuais acima do valor vis-
to quando analisamos apenas 
os povos indígenas dos nove 
estados.

Além dos distritos cujos re-
latos apontam forte in� uência 
do negacionismo de cunho re-
ligioso, há ao menos outro DSEI 
também com baixa vacinação 
onde o impacto pode ter rela-
ção com eventuais di� culdades 
logísticas.

O DSEI Alto Rio Negro, no 
Amazonas, tem 36% de adesão 
à segunda dose. Luiz Penha 
Tukano, biólogo responsável 
pelos Projetos Emergenciais da 

Logística para chegar a distritos é outro desafi o
Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Bra-
sileira (COIAB) acompanha a 
região.

“Muitos desses distritos aqui 
também dependem muito da 
logística. Então, estão tendo di-
� culdades de entrar, a equipe 
passa 30 dias para vacinar. Tem 
que levar vacina e voltar. Prova-
velmente não estão alimentan-
do direito o sistema de dados da 
imunização”, avalia.

Os indígenas foram inclu-
ídos entre os quatro per� s do 
primeiro grupo prioritário da 
vacinação, somando já 151 dias 
de campanha de vacinação. 
Em 18 de fevereiro, apenas 30% 
haviam se vacinado na Ama-
zônia Legal.

Desde o começo da cam-
panha, a quantidade total de 
indivíduos indígenas a serem 
vacinados também mudou: se-

gundo o Ministério da Saúde, o 
censo foi atualizado. A previsão 
inicial era de vacinar um total 
de 431.983 indígenas contra a 
covid-19; agora, são 408.232.

BALANÇO
A Secretaria Estado de Saúde 

Pública do Pará (Sespa) não re-
gistrou novo casos de covid-19, 
conforme o boletim divulgado 
às 20h, deste domingo (20), no 
entanto, 10 óbitos foram cadas-
trados hoje. Agora, os números 
da pandemia somam 542.075 
casos e 15.208 óbitos no Pará. 

Nos dias anteriores a esses 
sete dias informados, foram 
subnoti� cados pelas prefeituras 
paraenses, 67 casos e 9 óbitos.

Conforme nota da Sespa di-
vulgada pelo twitter, o Pará tem 
96 casos suspeitos, 91.731 sus-
peitas descartadas e um total de 
505.847 pacientes curados.
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