Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
NOTA PÚBLICA
Brasília, 19 de janeiro de 2022.

Assunto: Atualização sobre o índice da vacinação contra a covid-19 dos indígenas atendidos pela SESAI.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, esclarece que, desde o início da pandemia de
Covid-19, a saúde indígena tem sido prioridade do Governo Federal. Quando as primeiras doses para a vacinação
contra a Covid-19, chegaram ao Brasil, em 18 de janeiro de 2021, a saúde indígena foi contemplada com mais de 907
mil doses, correspondendo ao quantitativo de primeira e segunda doses para os indígenas acima de 18 anos e
trabalhadores da saúde indígena nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), além das especificidades da
ADPF 709.
Cabe informar que esta Secretaria segue as diretrizes e as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
agindo assim conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19.
Até a presente data, 19 de janeiro de 2022, 91% da população indígena acima de 18 anos recebeu a 1ª dose da vacina
contra a Covid-19 e 85% dessa mesma população recebeu a segunda dose. As informações constam do Painel covid19:https://infoms.saude.gov.br/extensions/imunizacao_indigena/imunizacao_indigena.html
Desde maio, a cobertura tem acontecido da seguinte forma:
Quadro 1. Percentuais de vacinação contra covid-19 entre os 34 DSEI, no período de maio a novembro de 2021*.
Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1ª dose
81%
83%
85%
87%
88%
88%
89%
91%

2ª dose
70%
74%
76%
80%
81%
81%
82%
85%

* Dados preliminares.
Fonte: Painel covid-19, extração em 18/01/2022.
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CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
A imunização nos Distritos é uma das ações prioritárias, ocorrendo de forma ampliada e transversal, transcorrendo
todo o curso de vida do indivíduo, sendo uma das intervenções mais importantes.
Com relação à covid-19, observou-se, no início da campanha, a necessidade de promover ações quanto à eficácia da
vacina, o que gerou aumento na adesão à vacinação.
Desde o ano passado, os DSEI vêm realizando um trabalho de conscientização nas aldeias por meio de campanhas
educativas, publicações nas diversas línguas e vídeos com depoimentos de indígenas reforçando as medidas de
proteção e combate à covid-19.
As Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena seguem realizando busca ativa para que todos os indígenas sejam
vacinados.
Conforme detalhado no quadro 1, é possível perceber que houve uma progressão nos percentuais de vacinação,
apontando para o êxito das ações desenvolvidas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena.
Além das ações rotineiras de sensibilização, cada DSEI elaborou três instrumentos visando ao alcance das metas
refletindo na maior adesão à vacina: Plano de vacinação, Plano de Sensibilização e Plano Estratégico para vacinação
em áreas de difícil acesso geográfico.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES E DOSES REFORÇO
Acompanhe as ações realizadas na Linha do Tempo:
- 21 de julho - a SESAI já havia iniciado o planejamento junto aos 34 DSEI para a vacinação da população indígena de
12 a 17 anos, dose de reforço para 60 a 69 anos, para a população indígena acima de 70 anos e dose adicional para
imunossuprimidos.
- 26 de agosto - o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 - SECOVID,
emitiu a Nota técnica 23/2021, que incluiu no Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 o público
acima de 70 anos e imunossuprimidos.
- 15 de setembro - o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 SECOVID 19, emitiu a Nota técnica 40/2021, que incluiu no Plano de Operacionalização da Vacinação contra a covid19 o público de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.
- 17 de setembro - o Ministério da Saúde realizou a distribuição de 16.160 doses do imunizante Janssen para os 34
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DSEI, para o início da vacinação do público-alvo acima de 70 anos e imunossuprimidos, conforme descrito no Informe
Técnico 56, pauta de distribuição 102º.
- 28 de setembro - o Ministério da Saúde, por meio da SECOVID, emitiu a Nota Técnica 47/2021, incluindo a vacinação
do público de trabalhadores da saúde e Nota Técnica 48/2021 incluindo a vacinação de 60 a 69 anos.
- 29 de setembro - a SESAI iniciou o planejamento junto aos 34 DSEI para a vacinação dos trabalhadores de saúde
indígena.
- 08 de outubro de 2021 - o Ministério da Saúde realizou a distribuição de 179.773 doses de vacina para o público-alvo
de 12 a 17 anos da população indígena para a 1ª dose, dose de reforço para 60 a 69 anos, para pessoas acima de 70
anos, para trabalhadores de saúde e dose adicional para imunossuprimidos.
Destes, 118.023 doses do imunizante da Pfizer/Comirnaty para os adolescentes indígenas de 12 a 17 anos e 61.750
doses da AstraZeneca para da população indígena acima de 70 anos, imunossuprimidos, população de 60 a 69 anos e
trabalhadores de saúde.
- 03 de dezembro - o Ministério da Saúde realizou a distribuição de 355.580 doses da vacina AstraZeneca para dose
de reforço do público-alvo de 18 a 59 anos.
- 06 de dezembro - 109.954 doses da Pfizer foram distribuídas para o público-alvo de 12 a 17 anos da população
indígena para 2ª dose.
Entre o público de 12 a 17 anos 68% tomaram a primeira dose, e 21% a segunda. Já a população acima de 18 que
tomou o reforço da vacina (3ª dose) alcançou o percentual de 32%. (dados do dia 18/01/22).

Contato:
Núcleo de Comunicação/NUCOM
Telefones: (61) 3315-3325/3315-3878
E-mail: comunicacao.sesai@saude.gov.br
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