
Conselho de Saúde de Boa Vista sugere que
vacinas para indígenas sejam usadas na área
urbana
Roraima tem no estoque 24.200 doses reservadas aos DSEI's Leste e Yanomami,
conforme o vacinômetro.
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O Conselho Municipal de Saúde de Boa Vista, recomendou nesta terça-feira (6) que

o estoque de doses da vacina contra Covid-19 destinadas aos indígenas, seja

remanejados para a população urbana da capital. A recomendação foi publicada

no Diário Oficial do Município (DOM).

O G1 procurou o Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Especial de Saúde Indígena

(Sesai) e a prefeitura de Boa Vista, mas não teve retorno até a última atualização da

matéria.

A Secretaria Estadual de Saúde, disse por meio da Coordenadoria Geral de

Vigilância em Saúde, que não tomou conhecimento sobre a recomendação e que

assim que for notificada, o documento será analisado para que ocorra diálogo com

o Conselho.

O Conselho justifica que além do aumento no número de casos e óbitos no estado,

há uma "recusa da parte dos indígenas de serem imunizados contra a Covid-19,

devido as suas crenças e costumes".

Roraima tem no estoque 24.200 doses reservadas aos Distritos Sanitários Leste e

Yanomami, conforme o vacinômetro do governo. O plano estadual de vacinação

prevê a imunização de 32.127 indígenas. Atualmente, 23.226 receberam ao menos a

primeira dose.

Em janeiro, as doses destinadas aos indígenas, foram remanejadas pelo estado

para profissionais da saúde. Na época, o governo informou ao G1 que usaria as

doses com a justificativa de que os DSEI's demorariam três meses para vacinar a
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população alvo e, que não teriam locais para armazenar as vacinas por tanto

tempo.

Veja também

Mais do G1

Jornal Liberal 2ª Edição

Cinco pessoas morrem em acidente grave na rodovia BR-316, em Santa Maria do
Pará

Cinco pessoas morrem em acidente grave na rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará

19 de abr de 2021 às 19:21

Próximo


