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E aí, parente! Já tomou a vacina da Covid-19?
Foto: Dsei Yanomami

V

Os grupos prioritários são: indígenas aldeados, idosos acima de 60 anos
e proﬁssionais de saúde.
É muito importante que todas as pessoas maiores de 18 anos tomem a
vacina para garantir que a pandemia seja controlada. Se você tiver
dúvida, pergunte ao agente de saúde, mas não deixe de tomar a dose.
Na área urbana, quem aplica a vacina é a Semsa. Já no território
indígena, quem faz a aplicação são as equipes do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN) e do Dsei Yanomami. O
Dsei-ARN está vacinando os comunitários (de sua área de
responsabilidade) que estão na cidade, bastando ir até a sua sede. Por
enquanto, a vacina aplicada pelo Dsei-ARN é a CoronaVac/Butantan.
A primeira pessoa a ser vacinada em São Gabriel foi a técnica em

enfermagem Juscelina Silveira da Silva, de 57 anos, indígena da
etnia Tukano, que trabalha na Casa de Saúde Indígena (Casai) há
cerca de 20 anos. Quem aplicou a vacina foi a enfermeira Laryssa
Gama Feitosa, que também é indígena, da etnia Tariano. A dose é
aplicada no braço da pessoa.
Para buscar informações sobre a vacina, a Rede Wayuri de
Comunicadores Indígenas – Foirn/Instituto Socioambiental (ISA) e
o Setor de Comunicação da Foirn ouviram a médica Ana Lúcia
Fontes, da Fiocruz, e o médico Guilherme Monção, do Dsei Alto Rio
Negro. Até o doutor Dráuzio Varella, que tem programa na televisão
e conhece o Rio Negro, mandou recado dizendo: vacinem-se!!
Os médicos explicam que a vacina evita 100% dos casos graves.
Isso quer dizer que, mesmo se você pegar a Covid-19, não vai ﬁcar
grave e nem vai precisar ser hospitalizado.Informaram também
que, se você está vacinado, ajuda a proteger até mesmo quem
ainda não pode tomar a dose.
Mas a vacina não tem efeito imediato. Por enquanto é preciso
continuar com os cuidados: use máscaras, pratique o
distanciamento social, não compartilhe a cuia, lave sempre as
mãos com água e sabão e, se possível, passe o álcool em gel.

Vanicação em Território Yanomami, comunidade Maturacá

Perguntas e respostas

Foto: Janete Alves/Rede Wayuri

amos ﬁcar por dentro das informações sobre a vacina da Covid-19.
As doses já estão sendo aplicadas em pessoas da cidade de São
Gabriel da Cachoeira e do território indígena! No dia 19 de janeiro, a
vacina chegou ao município e, nesse mesmo dia, a Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa) começou a vacinação. Até 10 de fevereiro, um total de
3.072 pessoas já tinham sido vacinadas em São Gabriel.

Conﬁra abaixo perguntas e respostas sobre a vacina contra a Covid-19.
Essa lista foi elaborada pela Rede Wauyri de Comunicadores Indígenas
– Foirn/ISA com base nas perguntas dos indígenas e nas respostas dos
médicos Ana Lúcia Pontes e Guilherme Monção!
A médica sanitarista da Fiocruz, Ana Lúcia Pontes, já trabalhou em São
Gabriel da Cachoeira, dando aulas no curso de formação de agentes
comunitários indígenas de saúde. O médico Guilherme Monção mora
em São Gabriel da Cachoeira, trabalha no Dsei-ARN e acompanha a
pandemia desde o início.
A vacina já está sendo aplicada no território indígena?
GUILHERME MONÇÃO – Os Dseis aqui em São Gabriel da Cachoeira
e outros Dseis de todo o Brasil receberam a vacina antes que outras
pessoas da cidade. As outras pessoas da cidade que estão recebendo
a vacina são proﬁssionais da saúde e idosos. A vacina é muito segura.
Não precisa ter medo de tomar a vacina. Tem que ﬁcar muito feliz
porque ela chegou para nós antes. A vacina está chegando no interior
junto com Dsei e apoio do Exército Brasileiro. É uma oportunidade
grande de ﬁcarmos protegidos contra essa doença.
Qual a importância da vacinação?
GUILHERME MONÇÃO - Essa vacina, a importância dela é que ela
consegue prevenir para a pessoa não ter a forma grave da doença. Se a
gente toma as duas doses, consegue prevenir até 100% os casos
graves. Essa vacina vai proteger o corpo contra os casos graves. A
maioria das pessoas que vem para São Gabriel, para a clínica do Dsei
que se chama Uapi, vem com desconforto respiratório, falta de ar.
Essas pessoas que correm perigo de vir até morrer. Se tem essa
vacina, vai proteger. Se a gente conseguir vacinar o máximo de
pessoas possível, vai se formar como se fosse uma proteção em toda a
comunidade. Porque se chega alguém doente, vai encontrar pessoas já
protegidas contra a doença e a comunidade inteira ﬁcará protegida.
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Quem pode se vacinar?
ANA LÚCIA PONTES – Podem se vacinar as pessoas maiores de 18
anos que não estejam gripadas ou com a Covid-19.
E quem não pode se vacinar?
ANA LÚCIA PONTES – Não podem se vacinar: menores de 18 anos, as
grávidas, mulheres que recentemente pariram.
Os estudos que foram feitos até o momento com a vacina não
envolveram essas populações. Esses estudos estão sendo feitos. Em
breve pode ter vacina disponíveis também para crianças, grávidas. E,
nesse instante, a quantidade de vacina não é suﬁciente para toda a
população brasileira, então estão tendo que priorizar por faixa etária e
grupo social.
Quem está com Covid-19 pode se vacinar?
ANA LÚCIA PONTES - Se no dia da vacinação você tiver com gripe, febre
ou Covid-19, não vai poder vacinar. Mas depois que se recuperar, mesmo
quem já teve Covid, tem que tomar a vacina.
GUILHERME MONÇÃO - O Dsei está fazendo essa campanha agora,
vacinando o máximo de pessoas possível. Depois, a equipe de saúde vai
levar a vacina. Se não vacinou nessa campanha, vai vacinar na próxima.
Essas pessoas doentes, com gripe ou com corona, vão tomar a vacina
das próximas vezes.
Por que as crianças e grávidas não vão receber a dose?
GUILHERME MONÇÃO - As crianças conseguem passar melhor pela
doença. Elas não vão receber a dose da vacina agora, mas em outro
momento, quando outros grupos já tiverem sido vacinados, pode ser que
recebam a vacina. No caso das mulheres grávidas, as pesquisas ainda
estão sendo realizadas.
E se a mulher estiver amamentando?
GUILHERME MONÇÃO – A mãe que toma a vacina pode continuar
amamentando. A amamentação é proteção para o bebê. Não vai receber
a vacina as mulheres grávidas e puérperas (seis semanas depois que
teve o bebê). Essas vão esperar para tomar a dose depois.
Cada pessoa terá que tomar duas doses da vacina?
ANA LÚCIA PONTES - Sim. As vacinas da Covid-19 aprovadas pela
Anvisa só têm o máximo efeito após duas doses. A segunda dose tem que
ser exatamente da mesma marca da primeira dose.
(No caso da CoronaVac, a segunda dose é aplicada de 15 a 28 dias
depois da primeira dose).
E quem não quer tomar a vacina?
GUILHERME MONÇÃO - As pessoas que não querem, a gente não pode
obrigar. A gente pode conscientizar. Falar da importância da vacina. Essa
vacina vai passar pelas comunidades, as pessoas serão vacinadas.
Essas vacinas vão voltar para o Dsei, depois vai ter a segunda dose,
depois de 15 a 28 dias.
Se essas pessoas mudarem de ideia é só entrar em contato com a equipe
de saúde e vai tentar fazer logística para vacinar. O importante é que a
maioria das pessoas ﬁquem imune, protegidas contra essa doença.
Eu me vacinei há 15 dias e vou me vacinar com a segunda dose para ﬁcar
protegido porque estou trabalhando o todo tempo com esse vírus.
Para os AIS (agentes indígenas de saúde) é muito importante a
vacinação porque eles trabalham com pessoas doentes, visitando
pessoas doentes, então tem que estar protegido.

Secretário Municipal de Saúde de São Gabriel, Fábio Sampaio, e o
presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré no aeroporto
Uaupés, de São Gabriel, onde receberam as caixas com as vacinas
contra a Covid-19. A chegada das vacinas na cidade aconteceu em
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Há perigo em tomar a vacina?
ANA LÚCIA PONTES - As vacinas são a nossa maior aposta para
controlar a pandemia. As vacinas fazem a prevenção. Evitam que as
pessoas tenham a doença e tenham formas graves da doença. Acho
que é importante que todo mundo saiba que a produção de vacina é
um conhecimento de mais de 100 anos no mundo e no Brasil.
O Instituto Butantan, que está produzindo a vacina CoronaVac, e a
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, que está produzindo a vacina
Covid-19, com a Oxford-AstraZeneca, são duas instituições com mais
de 100 anos de experiência em pesquisa com vacina.
Então os processos de produzir vacina são muito conhecidos e
bastante seguros. As duas vacinas já foram aprovadas para uso
emergencial pela Anvisa e passaram por todas as etapas de
experimentação. As duas vacinas já estão sendo aplicadas em outros
países. A gente não tem que ter dúvida da segurança dessas vacinas.
O que tem dentro da vacina?
ANA LÚCIA PONTES - Existem muitas formas de produção de vacina.
Essas duas formas escolhidas pela Fiocruz e Instituto Butantan são
conhecidas e seguras.
A tecnologia da CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria com a
chinesa Sinovac, utiliza o que a gente chama de vírus morto. Os
pesquisadores no laboratório pegam o vírus, colocam substância que
vão inativar esse vírus, deixar ele morto. Com a vacina, o corpo tem
contato com o vírus morto e responde produzindo as células de
defesa. A vacina da Fiocruz usa outra tecnologia: pega um pedaço do
vírus, uma proteína, coloca em outro vírus que vai transportar esse
pedaço de proteína que faz ativar a resposta de imunidade do corpo.
Como é feita a vacina?
GUILHERME MONÇÃO - Essa vacina (CoronaVac) é feita igual à
vacina da gripe. Pega o vírus, coloca o produto químico e mata o vírus.
Ele morre e ﬁca inativado. Depois eles conseguem colocar esse vírus
morto dentro de várias substâncias da vacina. A vacina ﬁca pronta.
Pegam essa substância com o vírus morto (inativado) e coloca no
corpo da gente. Depois que aplicou a vacina, o nosso corpo vai ver
esse vírus morto e começa a produzir proteção.
São duas proteções. Primeiro aparece uma em 15 dias. Depois com o
tempo, tem a proteção mediada por célula, que a gente fala, que pode
durar por muito tempo. Sabemos que essa proteção vai durar de seis
meses a um ano. Pode durar mais, mas ainda não sabemos. Ainda
está em estudo.

Preciso manter as medidas preventivas mesmo depois de tomar
a vacina?
ANA LÚCIA PONTES - Depois que tomo a vacina, no outro ainda não
estou imunizado. Você tem que tomar a segunda dose e ainda esperar
algumas semanas para que a sua imunidade seja protetora. Até lá tem
que continuar com todas as medidas preventivas: usar máscara, fazer
distanciamento social e lavar sempre as mãos com água e sabão.
GUILHERME MONÇÃO – Sim! Tem que tomar cuidado. Continuar
com a mesma luta, a mesma organização. Tudo o que lutaram e
conseguiram conquistar o ano passado, vai ter que continuar. E esse
vírus agora está dando outros sintomas. Além da falta de ar, tosse e
dor de garganta, pode dar também diarreia e vômitos. As crianças, se
tiverem crise de vômito e diarreia, tem que levar para a equipe de
saúde, pois pode ser Covid-19.
Foto: Ana Amélia Hamdan/ISA

Janete Garrido, de 39 anos, da etnia Baniwa, mostra o cartão de
vacinação contra a Covid-19. Ela é moradora de Itacoatira Mirim
e foi uma das primeiras indígenas a serem vacinadas no território
tradicional em São Gabriel, em 21 de janeiro de 2021

Quando eu tomo a vacina estou protegendo o coletivo?
ANA LÚCIA PONTES - As vacinas vão dar resultado de proteção
individual, mas também coletivo. Eu vou ter menos chance de ter sintoma
e vou ter pouca chance de ter caso grave. E, à medida que não ﬁco
doente, vou diminuir a transmissão da doença inclusive protegendo as
pessoas que não vão poder tomar a vacina agora, como as crianças e as
mulheres grávidas.
Para atingir esse efeito de proteção coletiva, é importante que todo
mundo que pode vacinar, vacine. A gente tem que conseguir vacinar mais
de 90% da população alvo. Só depois que todo mundo praticamente
tomou a vacina, é que o vírus para de circular e a gente protege o coletivo.
Que tipo de efeito adverso a vacina pode ter?
ANA LÚCIA PONTES - O efeito adverso mais frequente é dor no local da
aplicação. A vacina da Covid-19 é aplicada no músculo do braço. Então, o
sintoma comum é dor no braço. Mais raramente pode ter febre, cansaço,
dor no corpo, dor de cabeça e diarreia. Se você tiver esses sintomas até
sete dias depois de tomar a vacina, deve informar a equipe de saúde.
GUILHERME MONÇÃO - Pode ter dor no local, coceira no corpo e febre.
Isso é normal. É o momento que o corpo recebe o vírus morto e está
preparando para lutar contra esse vírus. Mas pode procurar o agente de
saúde, se sentir esses sintomas.
E as fake news, o que fazer? Pode parecer brincadeira, mas tem
gente falando que junto com a vacina é aplicado um chip que causa
a morte da pessoa daqui há alguns anos.
ANA LÚCIA PONTES - Nenhuma vacina tem qualquer outro tipo de vírus
ou provoca qualquer efeito ou doença a curto prazo ou a longo prazo.
Não existe essa possibilidade. As vacinas são totalmente seguras.
As vacinas não têm chip, não vão dar doença no futuro. As vacinas foram
testadas. É difícil entender por que alguém faz esse tipo de ação, porque
vai prejudicar as pessoas. Se tiver dúvida, pergunte a alguém da equipe
de saúde.
GUILHERME MONÇÃO - Às vezes a gente escuta que alguém tá
colocando alguma coisa na vacina para matar a gente. Não é verdade.
Essa é uma vacina normal, igual a vacina da gripe. Essa campanha quer
proteger as pessoas que têm mais perigo de morrer com esse vírus.
PARA ISSO, TODO MUNDO QUE PODE TEM QUE SE VACINAR.

Por que os indígenas estão no grupo prioritário?
ANA LÚCIA PONTES - Os indígenas não são os únicos priorizados.
Essa prioridade leva em conta o maior risco de exposição e maior
risco de agravamento e morte: trabalhadores da saúde, os idosos e os
povos indígenas. A diretriz do Governo Federal indica prioridade aos
indígenas aldeados, mas já está em discussão que sejam incluídos
todos os indígenas. Essa priorização tem a ver com a urgência de
alguns grupos porque estão muito expostos a risco e com o problema
que não tem dose para começar com todo mundo.

Recado do Doutor Dráuzio: “na hora que
aparecer a vacina, corram para tomar!!”
Olá meus amigos de São Gabriel da Cachoeira e de toda a
região. Nós estamos vivendo uma ameaça muito grave, que é
essa epidemia do coronavírus. Nós adquirimos o vírus e
podemos desenvolver uma doença grave, pra vocês
especialmente grave, porque a falta de assistência médica
das populações ribeirinhas todas é muito grave. Você pode
adquirir a doença e não vai ter acesso a uma UTI, vai ter que
ser transportado por milhares de quilômetros de distância.
Agora nós temos uma vacina! E a vacina vai ser a solução do
nosso problema, a vacina vai proteger as pessoas de ter uma
doença grave.
Eu não vejo a hora de chegar minha vez de tomar vacina.
Assim que chegar a hora eu vou correr para tomar vacina.
Qual delas? Qualquer uma das duas: a CoronaVac/Butantan
ou a vacina da AstraZeneca/Fiocruz, tanto faz, as duas são
ótimas vacinas.
Não deixe de se vacinar, não acreditem nessas besteiras que
veem pela internet, que a vacina vai dar problema, que você
vai ter um chip introduzido em você. Pelo amor de Deus, eu
não sei qual a intenção das pessoas que fazem isso, boa não
é! É para prejudicar! Não acreditem, não sejam ingênuos. Na
hora que aparecer a vacina corram para tomar, poque vai ser a
única forma de você se proteger, de proteger a sua família e a
sua comunidade.
Um abraço a todos.

Curiosidades
A primeira indígena a receber a vacina da Covid-19 no Brasil
foi a técnica em enfermagem e assistente social Vanuzia
Costa Santos Kaimbé, de 50 anos, que mora na cidade de
Guarulhos, no Estado de São Paulo. Ela foi vacinada em 17
de janeiro de 2021.

Remédio tradicional e vacina
O casal de idosos Mariquinha Navarro Campos, de 86
anos, da etnia Piratapuya, e Lauriano Freire Campos, de
88 anos, da etnia Tariano, também já se vacinaram. Eles
receberam a dose no dia 19 de janeiro, primeiro dia de
vacinação em São Gabriel.
Falando na língua Tukano, dona Mariquinha contou que
vinha se tratando com os remédios tradicionais e
benzimentos, mas que ﬁcou muito feliz em ser imunizada.
É isso aí parente: dá para fazer uso dos remédios
tradicionais e tomar a vacina!!

No Amazonas, a primeira pessoa a ser vacinada foi a
enfermeira indígena Vanda Ortega, da etnia Witoto. Ela
mora em Manaus e foi vacinada em 18 de janeiro de 2021
Na cidade de São Gabriel, a primeira a receber a dose da
vacina foi a técnica em enfermagem Juscelina Silveira, da
etnia Tukano. Ela recebeu a vacina em 19 de janeiro de
2021
Em comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira, o
primeiro a ser vacinado contra a Covid-19 foi o conhecedor e
liderança Baniwa, Luiz Laureano, de 80 anos, morador da
comunidade de Itacoatiara Mirim. Ele foi vacinado em 20 de
janeiro.
Foto:Ana Amélia Hamdan/ISA

A técnica em enfermagem Juscelina Silveira, de 57 anos, da etnia
Tukano, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em
São Gabriel. Ela foi vacinada pela enfermeira e coordenadora do
Plano Nacional de Imunização (PNI) em São Gabriel, Márcia
Laryssa Gama Feitosa, indígena da etnia Tariano.

Fonte: Instagram/Semsa
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