
Hospital de campanha montado pelo
Governo Federal vai atender indígenas no
Amazonas, diz governador
Wilson Lima afirma que governo estadual e federal atuam para aumentar proteção
de comunidades indígenas do Amazonas. Estado já tem sete casos de índios
contaminados e dois mortos pela Covid-19.

Por G1 AM

14/04/2020 10h01 · Atualizado 

    

há um mês

No AM, falta de pro�ssionais da saúde preocupa autoridades
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O Amazonas vai receber nos próximos dias, por meio do Ministério da Saúde, um

hospital de campanha com atenção voltada a indígenas contaminados pelo novo

coronavírus. De acordo com o governador Wilson Lima, a estrutura vai funcionar em

um centro de atendimento de saúde que já funciona em Manaus. Até a manhã

desta terça-feira (14), o Amazonas contabilizava mais de 1,2 mil casos

confirmados de Covid-19. Sete indígenas já testaram positivo e dois morreram no

estado.

O anúncio do novo hospital de campanha foi feito pelo próprio ministro Luiz

Henrique Mandetta no último sábado (11). Durante uma visita a Goiás, ele

comentou um iminente colapso na rede pública do Amazonas, que sofre com

falta de leitos e profissionais.

"(...) Vou dar ordem para fazer o primeiro em Manaus, cidade que está entrando em

colapso. Vamos ter que fazer um lá, temos comunidades indígenas extensas. Então

este daqui [de Águas Lindas] é o piloto, o primeiro dos federais", disse o ministro.

O G1 entrou em contato com o governo estadual e federal para mais detalhes sobre

a estrutura e funcionamento do hospital de campanha e não teve retorno até a

última atualização desta reportagem

Em entrevista à rádio CBN na manhã desta terça-feira, o governador Wilson Lima

falou sobre a parceria do governo estadual e federal na proteção às comunidades

indígenas. Em todo o estado, de acordo com dados atualizados da secretaria
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estadual de saúde, sete indígenas já foram contaminados pela Covid-19 no

Amazonas. A maior concentração é na região do Alto Solimões. Dois já morreram.

No final de semana, o governador se reuniu com representantes da Funai, Polícia

Federal e Exército Brasileiro para tratar sobre medidas mais protetivas às

comunidade. Participou também do encontro a ministra Damares Alves, dos

Direitos Humanos.

Wilson Lima se reúne com ministra Damares Alves para discutir ações de combate ao coronavírus do AM — Foto:
Arthur Castro/Sejusc

"Levando em consideração que o Amazonas tem a maior quantidade de etnias do

Brasil, o Governo Federal deve montar, nos próximos dias, um hospital de

campanha para atender indígenas. Estamos estabelecendo também e aumentando

as medidas de rigidez de acesso às aldeias indígenas em parceria com a Polícia

Federal. Também ajudando a montar, junto ao governo federal, a logística de

distribuição de cestas básicas", comentou Wilson.

De acordo com Lima, o Governo Federal deve enviar 60 mil cestas báscias para

serem entregues a comunidades indígenas "para ajudar na segurança alimentar".



Contaminação de índios

Primeira indígena diagnosticada com novo coronavírus está recuperada, diz Sesai. — Foto: Reprodução/Rede
Amazônica

O primeiro caso de coronavírus em índio foi registrado no Amazonas, no

município de Santo Antônio do Içá. Foi o caso de uma jovem de 20 anos, da etnia

Kokama, que atua como agente de saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena da

região. Ela contraiu o vírus de um médico e acabou contaminando sua mãe,

filha e vizinho.

A jovem Kokama saiu do período de transmissão da doença na última sexta-

feira (10) e sua família passa bem, com sintomas brandos. Mas não é esse o caso de

outros dois índios do Amazonas. No dia 9 de abril o governo identificou a primeira

morte no estado. Um Kokama de 44 anos, sem histórico algum de comodidade.

Neste sábado (11) foi confirmada a segunda morte: um índio de 78 anos. Todos

moradores da região do Alto Solimões, no Sudoeste do Amazonas.

O Ministério da Saúde, até este domingo (12), identificava três óbitos de indígenas

em todo o Brasil. Quem faz o monitoramento de números e coordena as ações é a

Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Em nota, o órgão afirma que, "com a

atual expectativa do crescimento de infecções pelo Covid-19 no Brasil", tem

redobrado os cuidados nos distritos indígenas.
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"A Sesai, juntamente com os 34 Distritos Sanitários Especiais (Dsei), tem se

redobrado para garantir a saúde dos povos indígenas. A detecção e correção de

possíveis problemas e a realização de novas ações, baseadas nos protocolos

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para o combate ao Coronavírus, respeitando

as especificidades dos povos indígenas, têm sido frequentes, diz nota do órgão.

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/videos-perguntas-e-respostas/playlist/videos-coronavirus-perguntas-e-respostas.ghtml
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/2020/coronavirus/
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/quanto-tempo-o-novo-coronavirus-vive-em-uma-superficie-ou-no-ar.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/14/mascaras-contra-o-coronavirus-veja-orientacoes-de-como-fazer-quem-deve-usar-e-qual-a-importancia-do-uso.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/02/27/como-se-prevenir-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/coronavirus-covid-19-sars-cov-2-e-mais-veja-a-explicacao-para-16-termos-usados-na-pandemia.ghtml


Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê
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Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social
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Adolescente é baleado durante operação da polícia em São Gonçalo

Um adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa, durante uma operação das polícias Civil
e Federal, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O corpo de João Pedro só foi localizado
pela família na manhã desta terça-feira (19).
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Reflexos da pandemia

Congresso avaliar adiar eleição sem prorrogar mandatos, diz Maia
Segundo presidente da Câmara, maioria dos líderes é a favor da mudança. Primeiro turno
está marcado para 4 de outubro.

Há 1 hora

'Escolhemos quem terá mais chances': médicos já decidem quem vai
para a UTI
Com hospitais à beira do colapso, associações médicas criam regras para ajudar
profissionais.
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Retratos da pandemia

Tailândia começa a relaxar restrições na capital; veja FOTOS pelo
mundo
Em países como a Rússia, isolamento continua.

Em Coronavírus

Novo decreto determina escalonamento do horário de abertura do
comércio, em Goiânia
Documento traz 11 horários que o comércio, indústria e prestação de serviços deverão
seguir. As novas regras começam a valer a partir de quarta-feira.
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Em Goiás

8 min

Empresário mata irmão e tira a própria vida em fazenda no interior do
RN
Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (19) em São Pedro, segundo a polícia.

Em Rio Grande do Norte

Mulher confessa ter matado marido e enterrado o corpo há 2 anos no
jardim de casa, em Goiânia
Segundo a polícia, em depoimento, investigada confessou que cometeu o crime ao se
defender da vítima durante uma discussão.
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