
Casos de Covid-19 aumentam em comunidades
indígenas na região do Baixo Amazonas
Número de infectados quase triplicou, em dois meses; DSEI cita campanhas eleitorais
como causa do aumento de indígenas contaminados.
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Parintins, no Amazonas, teve 81 indígenas infectados. — Foto: Roberto Carlos/SSP-AM
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O número de indígenas contaminados pelo novo coronavírus na Região do Baixo

Amazonas chegou a 313, com dez mortes confirmadas, nessa quinta-feira (3).

Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e da

Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Segundo o levantamento, o número de

casos confirmados entre indígenas na região quase triplicou.

Em todo o Amazonas, casos de indígenas com Covid-19 no AM passam de 17 mil. Os

dados entre indígenas do Estado são separados entre os aldeados e não aldeados. Os

casos entre índios não aldeados constam no sistema de informação preenchido na

categoria raça e cor pelas secretarias municipais de saúde e consolidados pela FVS.

Já o número de índios aldeados com Covid-19 é levantado pela Secretaria Especial de

Saúde Indígena (Sesai), conforme notificações pelos Distritos Sanitários Especiais

Indígenas (DSEI), unidades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi),

pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os seis municípios que integram a região do Baixo Amazonas, Barrerinha é o

que mais registrou casos, com 182 indígenas infectados pelo novo coronavírus. Na

sequência, aparecem Parintins (81), Nhamundá (44, Urucará (3), Boa Vista do

Ramos (2) e São Sebastião do Uatumã (1).
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O número de casos em aldeias quase triplicou em dois meses. No início de outubro, o

total de indígenas infectados pela doença era de 108 indígenas.

De acordo com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, órgão responsável

pela saúde indígena no Baixo Amazonas, o aumento foi mais acentuado nas últimas

semanas, por consequência das campanhas eleitorais nas aldeias e devido ao

aumento na testagem dos indígenas.

O órgão informou, ainda, que quatro mil testes foram obtidos com recursos do

Ministério da Saúde e estão à disposição dos indígenas da região.

Com informações de Jean Beltrão, da Rede Amazônica*

Mortes de indígenas do Baixo Amazonas preocupam autoridades


