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Vacinas dos indígenas sumiram
JULY ��, ����

Saúde Área indígena

De Brasília, o Ministério da Saúde teria
enviado ��.��� doses da vacina contra o
coronavírus para as populações
indígenas. No Baixo Amazonas chegaram
apenas �.��� doses.
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Carlos Alexandre

Parintins (AM) – O diretor do Distrito Sanitário Especial Indígena

(DSEI/Parintins), José Augusto Nenga, oficializou na última sexta-feira

(/) ao Programa Nacional de Imunização (PNI), a Secretaria Especial

de Saúde Indígena (Sesai) e ao Ministério da Saúde pedido de

esclarecimento sobre o desaparecimento de . doses que faziam parte do

cronograma de vacinação da primeira e segunda fase das populações

indígenas, que estão em suas aldeias da região do Baixo Amazonas. O

Ministério da Saúde anunciou o envio de . doses para o

atendimento, mas a coordenação do DSEI só recebeu . doses.

O quantitativo de imunizantes de . doses estava dentro dos critérios

aprovados pelas autoridades de saúde para o cumprimento da primeira fase

da vacinação. Com isso, estavam inclusos profissionais de saúde do DSEI.

São cerca de  funcionários e mais  de incrementos referentes a

possíveis perdas no manuseio e transporte da vacina. Com tudo isso
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contabilizado, na hora de conferir as doses a surpresa tomou conta de

todos. “O DSEI recebeu apenas . doses. E ainda assim com uma

diferença de  doses, ou seja, não está completo nem mesmo para os

usuários”, explicou José Augusto.

Augusto espera que logo tudo seja esclarecido e providências sejam

tomadas. “Sendo assim faltam . doses da vacina. Estamos aguardando

o posicionamento do PNI para que não reste dúvida do que aconteceu”,

concluiu.
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