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Bebê morto por Covid-19 em MT era indígena do povo Xavante 
Taxa de letalidade do coronavírus é duas vezes maior entre indígenas que entre o restante da população.
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O bebê de oito meses que teve a morte em decorrência de Covid-19 confirmada pela Secretaria de Estado de
Saúde de Mato Grosso (SES-MT) nesta terça-feira (19), era uma criança indígena do povo Xavante. A
informação foi confirmada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) nesta quinta-feira (21).

 

A criança faleceu no dia 11 de maio, na aldeia Marawãitsédé, localizada no município de Alto Boa Vista (914 km
de Cuiabá), na região nordeste do estado. Esta é a primeira morte entre indígenas registrada em Mato Grosso e a
terceira entre bebês de menos de um ano em todo o Brasil. A Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria
Municipal de Saúde estudam formas de mapear ocorrências na região.

 

O Centro-Oeste era a única região sem casos confirmados de indígenas contaminados até a semana passada, mas
entrou no mapa dos territórios atingidos pela doença. Já há mais duas confirmaçõe: uma indígena povo Xavante,
desta vez uma mulher de 40 anos, no município de Barra do Garças, e mais três indígenas do povo Guarani da
região de Dourados (MS).

 

Associações e representantes dos povos originários têm, desde a chegada do vírus ao país, feito alertas quanto ao
grau de vulnerabilidade de comunidades indígenas de todo o país diante da pandemia do novo coronavírus.

 

Até esta quinta-feira (21) o boletim de casos registrados pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena
registrou a infecção de 758 indígenas, com o falecimento de 110 destes. Ao todo, 53 povos já foram atingidos. No
Brasil, a letalidade do vírus tem mostrado-se severa entre os povos originários. Enquanto na população em geral a
taxa de mortalidade está, de acordo com dados do Ministério da Saúde, em 6,5%, entre indígenas esse número
salta para 14,5%. 

 

Além de Mato Grosso, outros nove estados já registraram óbitos de indígenas. Na topo do ranking está o
Amazonas com 80 mortes. Em seguida vem Pernambuco (8), Pará (7), Ceará (4), Roraima (4), Rio Grande do
Norte (1), São Paulo (1), Amapá (1) e Alagoas (1). 
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Brasil já perdeu mais indígenas por Covid-19 que seis países da América do Sul juntos

Covid-19 coloca comunidades indígenas em estado crítico de risco

Fonte: PNB Online 
Visite o website: https://www.pnbonline.com.br/

https://www.pnbonline.com.br/geral/brasil-ja-perdeu-mais-inda-genas-por-covid-19-que-seis-paa-ses-da-ama-rica-do-sul-juntos/66199
https://www.pnbonline.com.br/geral/covid-19-coloca-comunidades-inda-genas-em-estado-cra-tico-de-risco/65449
https://www.pnbonline.com.br/

