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Fruto desta ampla discussão, foi realizado levantamento epidemiológico das doenças que
acometiam as Vigilância da situação vacinal 3.8. pelos Baníwa estão a coqueluche, a gripe, a
disenteria, a malária, a tuberculose e a varicela.

