
Relato de Remo Yanomami (13 de maio de 2020): 
 
Remo e Zita Rosinete são da comunidade Nara Uhi, na região do Rio 
Catrimani, Terra Indígena Yanomami - Roraima. Rosinete teve um parto 
prematuro (idade gestacional foi estimada em sete meses) e o filho do casal 
faleceu com dificuldades respiratórias e suspeita de Covid-19. Dias depois de 
ter dado este relato, Remo e sua esposa ficaram sabendo que o corpo do bebê 
estava no necrotério do hospital e que deveria ser enterrado em Boa Vista, pois 
sua morte foi declarada como suspeita de Covid-19. E assim foi feito, pois em 
um caso como este o corpo não poderia ser levado à Terra Indígena 
Yanomami devido ao alto risco de contaminação. Já se passou um mês desde 
o parto, Rosinete já recebeu alta do tratamento, mas o casal ainda está na 
Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) de Boa Vista, um dos locais onde 
muitos yanomami se infectaram com Covid-19. Aguardam um voo da SESAI 
para retornar à comunidade.  
 
“Foi assim que aconteceu. Primeiro, o xamã André apresentou os sintomas de 
Covid. Ele é mais velho, foi o primeiro a adoecer. Então, Miguel fez xamanismo 
para curar o pai e também adoeceu. Um dia depois que Miguel começou a se 
sentir mal, ele foi caminhando até o posto de saúde na Missão Catrimani. A 
terceira pessoa a adoecer na nossa comunidade foi minha mulher, Zita 
Rosinete, que estava grávida.  
Estávamos na nossa comunidade, que se chama Nara Uhi, quando ela 
começou a se sentir mal. Teve tosse, diarreia, febre, dor de cabeça, dor no 
peito e muita dor na barriga. Os xamãs não fizeram trabalho para ela, porque 
ficaram com medo de adoecer, já que essa doença é muito forte. Eles já 
sabiam disso.  
No dia seguinte, depois que a Zita Rosinete teve febre, caminhamos até o 
posto perto da Missão. Eu fiquei muito triste lá. A Rosinete estava muito mal, 
desmaiou três vezes. Estava muito fraca e com muita febre. No dia 27 de abril, 
fomos removidos de avião da Missão Catrimani para a maternidade em Boa 
Vista. Quando chegamos no hospital, ela desmaiou de novo e eu fiquei 
segurando ela... então, talvez eu tenha Covid dentro de mim. Mas eu fiz o 
exame pelo nariz e pela boca, deu negativo.  
Minha mulher estava com muita dificuldade de respirar, estava muito fraca e 
quase morreu! E eu perguntei para o médico: “Será que ela vai morrer?”. “Não. 
Ela está um pouco forte por dentro ainda”, disse. Hoje ela está bem, mas eu 
fiquei com muito medo quando vi na internet e no facebook sobre essa doença! 
Na maternidade, nos colocaram para dormir separados de outras pessoas. Ela 
fez o exame no dia 28 de abril e depois de cinco dias chegou o resultado 
positivo para Covid-19.  
Meu filho morreu. No dia 28 mesmo, no dia em que nasceu, ele morreu. 
Nasceu de manhã e à tarde morreu. Zita Rosinete estava muito fraca, mas 
estava um pouquinho forte ainda, porque ela não queria morrer. Se tivesse 
pensado em morrer, morreria. Ela teve um parto vaginal.  
Eu não vi meu filho. A Zita Rosinete fez nascer o bebê, os médicos pegaram e 
disseram: “Levem para o hospital, para a UTI”. Então, ele morreu. Eu fiquei 
muito triste! Eu estou triste ainda. O médico não disse porque ele morreu. Só 
me perguntou: “Ei, você é papai?”. “Sim, eu sou papai”. “Desculpa aí, seu filho 
morreu. Ele estava com muita dificuldade de respirar e por isso morreu”. Ele 



morreu acho que às 14hs, mas não sei…  Só tem no documento. Eu disse para 
o enfermeiro: “Eu quero visitar meu filho!”. Mas ele disse: “Espera, só depois. 
Os médicos estão examinando ainda”. Aí eu esperei, esperei, esperei e depois 
chegou informação: “Seu filho morreu de dia”. O corpo, acho que está lá ainda 
na UTI, eu não sei onde está. Na CASAI, eles também não disseram onde está 
o corpo do meu filho. Eles não dão informação sobre onde está o corpo. Eu 
tenho um papel que fala sobre o meu filho [Declaração de nascido vivo] e aqui 
na CASAI a enfermeira perguntou: “Onde é que está o seu filho?”. Eu disse: 
“Morreu!”. “Onde está o documento falando que ele morreu no hospital 
maternidade no dia 28?”. "Huu... não sei! Os médicos não me deram!” 
Eu estou muito triste, mas eu preciso conversar sobre isso com a coordenação 
da CASAI, mas não tem como me aproximar deles. Como é que eu vou falar? 
Então, a CASAI está muito bagunçada!  
Fizemos a quarentena no hospital (14 dias) e estamos agora na CASAI 
fazendo quarentena ainda... Aqui na CASAI só agora é que tem outras pessoas 
perto da gente. Estamos em uma casa com três pessoas: uma mulher do 
Palimiu, outra sanöma e um homem sanöma. Eu estou muito triste, porque 
estou na CASAI. Aqui tem muita doença. Eu quero voltar para a minha 
comunidade!” 
 


