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IMUNIZAÇÃO

Brasil ultrapassa a marca de 50% da população

indígena vacinada

Mais de 200 mil indígenas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Publicado em 10/02/2021 14h42

O Ministério da Saúde enviou 907.200 doses de imunizantes, contemplando duas doses por pessoa, aos 34 DSEI - Foto:

Divulgação/Ministério da Saúde

Compartilhe:   

Presidência

da…



Órgãos do Governo  Acesso à Informação  Legislação  Acessibilidade

   Entrar

 Casa Civil

CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

https://www.gov.br/casacivil/pt-br
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/brasil-ultrapassa-a-marca-de-50-da-populacao-indigena-vacinada
https://twitter.com/share?text=Brasil%20ultrapassa%20a%20marca%20de%2050%%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20ind%C3%ADgena%20vacinada&url=https://www.gov.br/casacivil/resolveuid/152e728e290a419d86205e9f7f371338
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/brasil-ultrapassa-a-marca-de-50-da-populacao-indigena-vacinada
https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/planalto
https://www.gov.br/pt-br/orgaos-do-governo
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
https://www.gov.br/accessibility-info
https://acesso.gov.br/
https://www.gov.br/casacivil/pt-br
https://www.gov.br/


Tags: Vacinação Imunização População Indígena

CONTEÚDO RELACIONADO

A
pós 20 dias da vacinação entre os indígenas com mais de 18 anos, cerca de 51% dessa população

(mais de 200 mil indígenas) já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desde o dia 19

de janeiro, o trabalho de imunização é realizado pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI)

dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei).

O Ministério da Saúde enviou 907.200 doses de

imunizantes, contemplando duas doses por pessoa, aos

34 DSEI. A logística de distribuição das vacinas segue o

Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 e

conta com a parceria do Ministério da Defesa e das

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para o

transporte das doses até os Distritos. A Sesai realiza a

campanha de vacinação em aproximadamente seis mil

aldeias com uma estratégia operacional que envolve 14

mil profissionais de saúde indígena.

População indígena

O Brasil tem aproximadamente 755 mil indígenas

cadastrados no Subsistema de Atenção à Saúde

Indígena (SasiSUS) e atendidos pela ADPF 709. Desses, 410 mil são maiores de 18 anos e poderão ser

imunizados neste primeiro lote. Os 20 mil profissionais de saúde das Equipes Multidisciplinares de Saúde

Indígena dos 34 Dsei também receberão o imunizante.

Os indígenas do contexto urbano ou rural serão imunizados pelos serviços municipais ou estaduais de

saúde, de acordo com o cronograma de cada localidade.

Cestas

Além disso  500 mil cestas básicas foram entregues a indígenas no País  durante a pandemia do novo

coronavírus, por meio da Fundação Nacional do Índio (Funai). A medida garante a segurança alimentar das

famílias em situação de vulnerabilidade social e contribui para que os indígenas permaneçam nas aldeias e

evitem o risco de contágio pela Covid-19.

Com informações do Ministério da Saúde
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Barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas serão reforçadas

Operação Covid-19: vacinação em comunidades indígenas recebe apoio das Forças

Armadas

Governo Federal garante a vacinação de povos indígenas pelo País
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