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A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) segue recomendando
medicação sem comprovação cientí�ca para o tratamento de Covid-19,
entre indígenas que estão na área de abrangência do Distrito Sanitário
Especial Indígena (DSEI) Vilhena, nas regiões noroeste de Mato Grosso e sul
de Rondônia. 

As recomendações para o uso de Ivermectina e “Kit Covid” foram
publicadas em ofício do órgão no dia 15 de março, assinado pela
coordenadora Solange Pereira Tavares. O documento foi produzido com a
intenção de fortalecer medidas de isolamento social e prevenção devido à
nova onda de contágios que colapsou o sistema de saúde do Brasil. 
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https://apiboficial.org/files/2021/03/SEI_MS___0019551674___Oficio_Circular.pdf
https://apiboficial.org/
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Pesquisa

O DSEI Vilhena registrou, até o dia 19 de março, 900 casos con�rmados do
novo coronavírus e a morte de 16 indígenas pela doença na região.  De
acordo com dados do Ministério da Saúde, 1.719 indígenas que são
atendidos pelo Distrito de Saúde foram imunizados com a segunda dose da
vacina contra Covid-19, até o dia 19 de março. O órgão contabiliza um total
de 3.055 indígenas com mais de 18, que estão aptos para receber a vacina. 

As recomendações feitas pelo DSEI Vilhena para o uso de medicações sem
comprovação cientí�ca são contrárias às orientações feitas pela Sociedade
Brasileira de Infectologia (SBI). Segundo a SBI, não é recomendável o 
tratamento farmacológico precoce para Covid-19 com qualquer
medicamento (cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina,
nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via
retal, dióxido de cloro), porque os estudos clínicos não mostraram
benefícios e em alguns casos esses medicamentos podem causar efeitos
colaterais. 

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) alerta para que as
organizações indígenas e lideranças denunciem as práticas que
desobedecem às orientações médicas para o tratamento da Covid-19 e
reforça que o principal tratamento hoje contra a Covid-19 é a vacina.
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