
Pastores estão orientando indígenas a não se vacinarem, relatam lideranças

"Há pastores orientando indígenas para que não tomem a vacina, porque 'não é de Deus'", diz coordenadora da Coiab
Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Na Terra Indígena Araribóia, na Amazônia maranhense, doses de vacina contra a covid-19 começaram a

chegar.

Ao mesmo tempo que aldeias aguardam com ansiedade o imunizante, há também uma resistência grande.

Pastores e membros de igrejas evangélicas locais vêm pedindo aos indígenas que não se vacinem,

segundo relatos coletados pela DW Brasil. 

"Eles [líderes evangélicos] estão dizendo que [a vacina] vem junto com um chip, que tem o número da
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besta, que vira jacaré?", conta uma assistente social que conversou com a DW Brasil e prefere não ter seu

nome revelado nesta reportagem.

R E L AC I O N A DA S

Ela está em missão especial na região para esclarecer como as vacinas de fato funcionam. A campanha

de desinformação é difundida via áudios e vídeos pelo celular, pelo sistema de radiofonia entre as aldeias e

por cultos presenciais, aponta.

No caso do Maranhão, relatam indígenas, a maior influência é da igreja Assembleia de Deus. A DW entrou

em contato com a Convenção Geral das Assembleias de Deus para esclarecer se a entidade é contrária à

vacinação, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Até hoje, mais de 220 mil brasileiros morreram vítimas da covid-19. Segundo apontaram testes, as duas

vacinas aplicadas atualmente momento no Brasil, Coronavac e Oxford-AstraZeneca, com eficácias

diferentes, ajudam a diminuir o número de pacientes graves que precisam de internação, além de

protegerem contra o vírus.

Segundo a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), do Ministério da Saúde, foram confirmados

41.251 casos da doença entre essa população, com 541 mortes.

O dado oficial, que não considera aqueles que vivem fora dos territórios homologados, não reflete a

realidade da pandemia, afirmam organizações indígenas, apontando que o número seria, na verdade, três

vezes maior.

'Vacina não é de Deus'

No estado do Amazonas, que sofre com a alta de casos e falta de oxigênio para pacientes, há relatos

semelhantes de desinformação.

Conheça 3 lideranças indígenas juradas de morte por combater invasões

'Bolsonaro sempre incitou a violência contra nós', diz o cacique Raoni ao jornal Le Monde

Neta de boto, Márcia Kambeba é a primeira indígena na prefeitura de Belém
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"Há pastores orientando os parentes [como indígenas se chamam] para que não tomem a vacina, porque

'não é de Deus'", afirma Nara Baré, coordenadora-geral da Coiab (Coordenação das Organizações

Indígenas da Amazônia Brasileira), mencionando casos relatados em Itacoatiara, região do rio Urubu,

Manaus, Xingu (Mato Grosso) e Rondônia.

Mapear o curso dessa campanha de desinformação entre indígenas, por outro lado, tem sido um desafio.

"A grande questão é que os que são seguidores dessas igrejas não falam. São os familiares desses

parentes que contam porque eles estão muito preocupados", detalha.

Na região do Vale do Javari, que tem a maior concentração de povos isolados do mundo, a situação se

repete, segundo Beto Marubo, da Unijava (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari). "Aldeias já

disseram à Sesai que não irão aceitar a vacina", conta.

As comunidades resistentes seriam aquelas vinculadas a grupos evangélicos. "Na comunicação que eles

fazem por rádio, que todas as aldeias escutam, eles dizem que a vacina foi fabricada muito rápido para os

indígenas virarem cobaia", explica Marubo.

A postura desses religiosos, analisa Nara Baré, está alinhado ao discurso do presidente Jair Bolsonaro

(sem partido) durante a pandemia.

"Ele fala mal da vacina, deslegitima a própria ciência. E a gente agora está fazendo uma campanha para

incentivar a vacinação e combater as fake news e essa propagação pelos pastores", afirma.

A situação piora o já grave quadro da pandemia, diz Marubo. "A atuação de grupos religiosos nesse

contexto de pandemia é tão nefasta quanto o novo coronavírus. Isso nos desestabiliza, cria incerteza,

desconfiança com a vacina", opina.

Na região isolada, à qual os imunizantes chegam principalmente por via aérea, doses estão sendo

aplicadas no Alto Rio Itaquaí e Alto Rio Jutaí.

Mais vulneráveis

A priorização dos indígenas na campanha nacional de vacinação ocorreu depois de uma grande

mobilização das lideranças junto à Justiça. Uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a

União elaborasse um plano de enfrentamento específico.

"Nós estamos sendo vacinados primeiro porque somos vulneráveis, corremos o risco de extermínio com

essa pandemia", defende Sonia Guajajara, da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). 

Além de serem mais suscetíveis a doenças infectocontagiosas, indígenas têm sofrido com maiores taxas de

https://noticias.uol.com.br/politica/governo-bolsonaro/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/stf-supremo-tribunal-federal/


mortalidade pela covid-19 em relação à população em geral, como mostrou um estudo recente da Coiab e

do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia)

Segundo informações do Ministério da Saúde, 410 mil indígenas maiores de 18 anos e que vivem em

aldeias devem ser vacinados nesta primeira fase, além de 20 mil profissionais de saúde que trabalham

diretamente no atendimento à essa população.

Críticas a plano de vacinação 'excludente'

O plano prevê que as vacinas sejam aplicadas em mais de seis mil aldeias espalhadas pelos 34 Dseis

(Distritos Sanitários Especiais Indígenas) - o que gera muitas críticas entre as organizações. 

"O plano de vacinação ainda é muito excludente e acaba não contemplando metade da população

indígena porque considera apenas os que estão nas aldeias, cadastrados no sistema da Sesai", diz

Guajajara sobre a estratégia de priorização.

Para o governo federal, o "indígena aldeado" é aquele que vive em áreas demarcadas. Por outro lado,

existem pelo menos 200 terras indígenas aguardando regularização, segundo dados da própria Funai

(Fundação Nacional do Índio), além dos que habitam áreas urbanas.

"Isso deixa metade dos parentes de fora. Isso é um ato de violência, de querer negar a identidade, a

origem étnica", critica Guajajara.

Em 2010, o censo apontou uma população indígena de 818 mil no país. "Hoje nós somos mais de 1 milhão",

afirma Nara Baré, da Coiab.
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Renato dá entrevista asquerosa e acena com ato muito perigoso
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Coronavírus e olfato: 'Desde que tive covid, cheiro da comida me faz vomitar'

Eleição do Conselho de Beneméritos do Vasco se inicia em formato híbrido

DO UOL

Após interromper vacinação, Rio espera receber doses em 23 de
fevereiro
17/02/2021 08h24

DO UOL

Átila diz que pandemia pode piorar por causa de variantes do
coronavírus
17/02/2021 07h56
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ESTADÃO CONTEÚDO

Em lockdown, Araraquara (SP) vê sistema de saúde colapsar
17/02/2021 07h55

ESTADÃO CONTEÚDO

Capitais começam a paralisar vacinação com 1ª dose; prefeitos cobram
governo
17/02/2021 07h39

AFP - GERAL

Biden garante vacina contra covid para todos os americanos antes de
agosto
17/02/2021 06h10

RFI

A 156 dias da Olimpíada, Japão inicia vacinação contra covid-19 em
meio à desconfiança da população
17/02/2021 06h00

DO UOL

Sem critérios, prefeituras vacinam de esteticistas a instrutores de pilates
17/02/2021 04h00
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DO UOL

Estudo aponta 1ª morte por recorrência de covid-19 em paciente de
Sergipe
17/02/2021 04h00

ESTADÃO CONTEÚDO

BA: Nove unidades de saúde não têm mais vagas para pacientes de
covid-19
16/02/2021 20h15

DO UOL

Brasil tem mais de 5,5 milhões de vacinados contra covid-19
16/02/2021 20h02

DO UOL

Com 1.090 novas mortes em 24 h, Brasil supera 240 mil óbitos por covid-
19
16/02/2021 18h53

BBC NEWS BRASIL - INTERNACIONAL

Covid-19: por que o objetivo do Reino Unido é agora viver com o vírus -
em vez de combatê-lo constantemente
16/02/2021 18h51
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DO UOL

Governo de SP anuncia instalação de 25 novos leitos de UTI em
Araraquara
16/02/2021 17h34

ESTADÃO CONTEÚDO

Ministério da Saúde assina compra de mais 54 milhões de doses da
CoronaVac
16/02/2021 17h33

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Pela terceira vez, Bolsonaro participa de aglomeração em SC
16/02/2021 16h58

DO UOL

Governador da BA não descarta toque de recolher: "para evitar o pior"
16/02/2021 15h37
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REUTERS

OMS alerta seis países africanos após novos surtos de Ebola
16/02/2021 09h16

DO UOL

Sem novas remessa, Rio mantém paralisação de vacinação e só reserva
2ª dose
16/02/2021 09h08

DO UOL

Amigo de Osmar Terra, Gabbardo virou braço direito de Doria na
pandemia
16/02/2021 04h00

DO UOL

SP: Coronavírus matou quase o dobro de policiais do que confrontos em
2020
16/02/2021 04h00

DO UOL

Com fila de espera, AM faz requisição de leitos privados para tratar covid
15/02/2021 22h48
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DO UOL

Brasil já vacinou mais de 5,2 milhões de pessoas contra covid-19
15/02/2021 20h03

ESTADÃO CONTEÚDO

Com doses se esgotando, governadores e Congresso cobram Pazuello
por mais vacinas
15/02/2021 19h38

DO UOL

Brasil registra média de 1.092 mortes por covid-19, a 2ª mais alta do ano
15/02/2021 19h00

DO UOL

'É brincar com a morte', diz governadora do RN sobre aglomeração em
praias
15/02/2021 17h37

DO UOL

Drauzio Varella é vacinado contra a covid-19 em SP: 'Confie na ciência'
15/02/2021 17h23
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DO UOL

Lewandowski autoriza diligências da PF em inquérito que investiga
Pazuello
15/02/2021 16h10

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Sem controle, 2ª onda faz janeiro bater recorde de mortes por covid no
país
15/02/2021 15h46

UOL NOTÍCIAS - POLÍTICA

Bolsonaro desce de moto aquática e intensifica aglomeração em praia
15/02/2021 15h45

DO UOL

Saúde promete acelerar vacinação no Amazonas com apoio do Exército
15/02/2021 13h41

ESTADÃO CONTEÚDO

SP já registra 25 casos de variante brasileira do coronavírus, diz
secretário
15/02/2021 13h24
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15/02/2021 13h24

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Idosos são enganados com falsa vacinação; prefeituras afastam
profissionais
15/02/2021 12h26

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Sem máscaras, 500 banhistas lotam praia de 100 m em Salvador no
Carnaval
15/02/2021 12h04

DO UOL

Sem novas doses, Rio interrompe temporariamente vacinação contra a
covid-19
15/02/2021 09h09

BBC NEWS BRASIL

Por que o Canadá, líder global de vacinas compradas, não consegue
atingir metas de vacinação
15/02/2021 07h10

DO UOL

AM teve alta de 41% em mortes por covid após falta de oxigênio em
h it i
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hospitais
15/02/2021 04h00

UOL NOTÍCIAS

Por que o Brasil deveria ter mais tipos de vacinas?
15/02/2021 04h00

DO UOL

Covid: Distribuição de doses de vacinas não respeita tamanho da
população
15/02/2021 04h00

UOL NOTÍCIAS - COTIDIANO

Covid-19: Idosa recebe dose de ar ao invés de vacina em Petrópolis
14/02/2021 22h22

DO UOL

Brasil vacinou 5,07 milhões contra a covid-19, ou 2,4% da população
14/02/2021 20h13

DO UOL

Brasil chega à média diária de 1.105 mortes por covid, a pior da
pandemia
14/02/2021 19h26
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BBC NEWS BRASIL

Como os presidentes brasileiros lidaram com a gripe espanhola no início
do século 20?
14/02/2021 17h05

DO UOL

São Paulo pode ser um dos focos da variante de Manaus, alerta
imunologista
14/02/2021 15h18

DO UOL

Contra covid-19, Amazonas prorroga toque de recolher até 21 de
fevereiro
14/02/2021 15h16

REUTERS

Brasil confirma variante britânica em dois pacientes com coronavírus
14/02/2021 15h07

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/14/casos-mortes-coronavirus-brasil-14-fevereiro-2021.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2021/02/14/como-os-presidentes-brasileiros-lidaram-com-a-gripe-espanhola-no-inicio-do-seculo-20.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/14/sao-paulo-pode-ser-um-dos-focos-da-variante-de-manaus-alerta-imunologista.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/14/contra-covid-19-amazonas-prorroga-toque-de-recolher-ate-21-de-fevereiro.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/02/14/brasil-confirma-variante-britanica-em-dois-pacientes-com-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/02/14/reino-unido-chega-a-15-milhoes-de-vacinacoes-em-meio-a-pressao-para-afrouxar-medidas-de-lockdown.htm


VER MAIS

REUTERS

Reino Unido chega a 15 milhões de vacinados, em meio a pressão para
afrouxar lockdown
14/02/2021 13h39

ESTADÃO CONTEÚDO

Família que perdeu bebê por inalação de mecônio e falta de leito é
indenizada
14/02/2021 12h57
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