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Telemedicina em São Gabriel e Iauaretê 

O Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN) está testando o atendimento médico 
por videoconferência em aldeias com acesso à internet. A informação é da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai). Essa iniciativa é uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa.  

Conforme a Sesai, de 27 de julho a 2 de agosto serão realizados atendimentos a indígenas, por 
videoconferência, no 1º Pelotão Especial de Fronteira do Exército, em Iauaretê, e no Hospital de Guarnição de 
São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC). 

O projeto piloto de telemedicina é coordenado pelo Hospital das Forças Armadas (HFA), de Brasília, em 
parceria com o Hospital Israelita Albert Einsten, de São Paulo.  

Médicos das duas instituições atenderão, a distância, pacientes indígenas que necessitam de consulta 
especializada de psiquiatria, reumatologia, cardiologia, ortopedia, neurologia pediátrica, cirurgia geral, urologia, 
neurologia e pneumologia. 

O objetivo é diminuir o tempo de espera de consultas, possibilitando o acesso rápido às diversas 
especialidades de saúde. 

  



Presidente da Foirn, Marivelton Baré informou que Condisi, Dsei e Foirn, com apoio da campanha 
Aliança dos Povos da Floresta, planeja a ampliação da telemedicina para outros sete pontos. Para isso, deve 
ser reforçado o acesso à internet na região do Rio Negro. 
 

⬆️Casos em São Gabriel da Cachoeira  

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgado nessa quarta-feira (29), 
indica que há na cidade: 

3.299 casos confirmados; 

49 óbitos; 

3.051 recuperados;  

3 internados, sendo 1 em São Gabriel e 2 transferidos para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades 

Balanço da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), atualizado nessa quarta-feira (29), indica:  

699 casos confirmados e 12 óbitos em comunidades atendidas pelo Dsei-ARN em São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 



339 casos confirmados e 4 óbitos em comunidades atendidas pelo Dsei Yanomami no Amazonas e em 
Roraima. 
 

➡️Raio X  

O aparelho de raio X do Hospital de Guarnição (HGu) em São Gabriel está com defeito pelo menos 
desde a última sexta-feira. 

Como esse é o único equipamento de raio X disponível na cidade e o aparelho é necessário também no 
tratamento da Covid-19, o Comitê vem tentando apoiar na busca de uma solução.  

O HGuSGC informou que está fazendo todos os esforços possíveis para o conserto com rapidez. Esse 
equipamento está instalado em regime de comodato, sendo que a Bioplus, empresa responsável, já está 
providenciando o reparo. 

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio, a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) 
garantiu que a Bioplus fará o conserto. A data prevista para a manutenção é nesta quinta-feira (30). 

O Hospital de Guarnição é do Estado, sendo administrado pelo Exército. 
 

➡️Yanomami 



🏽A situação dos Yanomami, que estão vindo com maior frequência para São Gabriel da Cachoeira, 

continua causando preocupações.  

🏽Na cidade, parte desses indígenas fica alojada no barracão às margens da BR-307 que não oferece 

condições adequadas de prevenção à Covid-19. Além disso, muitos precisam enfrentar fila para receber 
benefícios, aumentando o risco de contágio pelo novo coronavírus. 

🏽Uma das alternativas estudadas entre Dsei Yanomami e Foirn é a organização de um fluxo de 

viagens de forma a evitar a vinda de uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo para a cidade. 
Essa proposta será levada às lideranças.  

🏽Também será reforçado o pedido de atendimento prioritário junto às instituições.  

🏽A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) informou que teve autorização da Funai e 

de liderança Yanomami para promover melhorias no barracão. Serão providenciadas limpeza e melhoria no 
fornecimento de água. 
 

➡️Filas  

As filas em frente à casa lotérica continuam sendo um problema. Não houve melhoria ou adequações 
na prestação do serviço mesmo após ações movidas pelo Ministério Público Federal (MPF) e aplicação de 
multa diária de R$ 100 mil determinada pela Justiça a órgãos como Caixa e INSS.  



Uma das sugestões encaminhadas pela Foirn ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos 
(MMFDH) é a realização de mutirões para tentar agilizar o atendimento.   
 

✅Todos pela Saúde 

🤝O material doado pelo Fundo Todos pela Saúde, do Banco Itaú, a São Gabriel da Cachoeira está chegando 

na cidade.  

🤝Os itens serão encaminhados ao Dsei Yanomami, Dsei ARN e Secretaria Municipal de Saúde. Parte do 

material já está no porto de Camanaus.  

🤝Em junho, foi anunciada a doação de 15 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), álcool 

em gel, além de 300 cilindros de oxigênio. A articulação foi feita pelo ISA e Foirn. 

🤝Entre os produtos estão 220 mil máscaras cirúrgicas; 7 mil máscaras N95; 150 mil aventais; 100 mil gorros; 

400 óculos; 200 viseiras; 300l de álcool em gel. 

🤝Parte desses itens foi doada em quantidade que excede a necessidade de São Gabriel e será 

compartilhada. Alguns materiais vão para Santa Isabel do Rio Negro e para o Dsei Yanomami em Roraima. 
Máscaras cirúrgicas e aventais foram doados para atendimento aos Waimiri Atroari, via Funai, e Casai em 
Manaus. 
 

✅Promoção à saúde  

A equipe da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) vem realizando uma série de ações de 
promoção à saúde em São Gabriel da Cachoeira  

Uma dessas ações é a busca ativa por pacientes em filas na casa lotérica e banco. As pessoas são 
entrevistadas e recebem informações a respeito da Covid-19.  



Foi constatado que a maioria dos entrevistados relata ter sentido os sintomas da doença ou mesmo ter 
tido a confirmação da Covid-19 entre abril e maio. 

 Havendo necessidade, as pessoas são orientadas a procurar o Centro de Acolhimento do MSF, que 
está funcionando no antigo prédio da Semed.   

No período de uma semana (de 22 a 29 de julho) foram realizados no local 40 atendimentos, com duas 
internações.  

A primeira paciente da etnia Yanomami foi atendida no local esta semana e já recebeu alta.  

Gestora em saúde mental da MSF em São Gabriel, a psicóloga Nádia Marine esteve na reunião do 
Comitê nesta quarta-feira (29) e informou que está sendo oferecido apoio emocional no Centro de Acolhimento 
a pacientes e familiares. Também há trabalho direcionado a profissionais de saúde do município e a pessoas 
que atuam na linha de frente do combate à Covid. Alguns dos transtornos são medo, ansiedade, depressão. 
“Há pessoas que já se recuperaram, mas continuam com medo de morrer, contaminar-se novamente”, 
exemplificou.   
   

 Aulas  

O Governo do Amazonas definiu que o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de 
ensino, em Manaus, acontecerá a partir de 10 de agosto. Ainda não há definição de data para o retorno no 
interior do Estado. Em São Gabriel da Cachoeira, a questão continua em discussão.  



Conforme divulgado pelo governador Wilson Lima na terça-feira (28), a volta às aulas nas escolas 
estaduais da capital será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 
110 mil alunos.  

 As turmas serão divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. Às 
segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais e, às terças e quintas-feiras, será a vez do 
bloco B. As sextas-feiras serão destinadas aos professores para planejamento de conteúdos.  
 
‼️Cuide-se‼️ 

Passeios e atividades físicas sem qualquer proteção: esse cenário tornou-se frequente  em São Gabriel. 
É possível observar nas ruas que a adesão às medidas de prevenção à Covid-19 está em baixa.    

Lembre-se que ainda não há remédio ou vacina contra a Covid-19. 

Use máscara; 

🏽Mantenha distanciamento de pelo menos 1,5 de outras pessoas; 

🧼Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. 

 

➡️O Comitê foi criado pelo Decreto 003, de 18 de março de 2020, do prefeito Clóvis Moreira Saldanha, e é 

composto pelas secretarias municipais, 2ª Brigada de Infantaria de Selva, Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro (Foirn); Instituto Socioambiental (ISA); Fundação Nacional do Índio (Funai); Instituto 
Federal do Amazonas (Ifam) - Campus São Gabriel da Cachoeira; Ministério Público; Poder Judiciário; Distrito 



Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN); Dsei Yanomami; Hospital de Guarnição; Diocese de 
São Gabriel da Cachoeira; Conselho Municipal de Saúde; Câmara Municipal; Guarda Municipal; Polícia Militar; 
Polícia Civil; Marinha; Força Aérea Brasileira (FAB). 

🏽 Informativo elaborado por Ana Amélia Hamdan, jornalista - MTB 5433/MG. Instituto 

Socioambiental/ISA.  
 
 


