
Com avanço da Covid-19 na Amazônia, indígenas são levados de
avião para UTIs
Ao menos 23 indígenas morreram em decorrência da Covid-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus.

Por Reuters

19/05/2020 09h00 · Atualizado 

    

Coronavírus entre indígenas: Javier Alexndre Andres Cruz, 26, indígena Tikuna, é levado de Tabatinga a Manaus em um jato de UTI para tratar os sintomas da Covid-
19. — Foto: Bruno Kelly/Reuters

há 3 meses
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O novo coronavírus está se espalhando tão rapidamente entre os povos indígenas nas partes mais afastadas da

Amazônia que os médicos estão agora transferindo de avião pacientes em estado grave para as únicas unidades

de terapia intensiva na região.

"O número de pacientes com Covid-19 aumentou muito. Estamos fazendo mais voos, é a última oportunidade de

salvar suas vidas", disse Edson Santos Rodrigues, médico pediatra que trabalha no transporte aeromédico no

Estado do Amazonas.

"Às vezes não chegamos lá a tempo, porque não podemos pousar à noite em aeródromos remotos sem luz", disse

ele ao voltar à cidade de Manaus com um homem de 26 anos da etnia tikuna, que estava respirando através de um

tanque de oxigênio a bordo do avião.

Manaus, capital do Amazonas, possui as únicas unidades de terapia intensiva (UTIs) da região.

Coronavírus entre indígenas: pro�ssionais de saúde usam roupas de proteção para transportar o corpo de Laureano Ferraz, 78 anos, um indígena Wanano que
morreu com Covid-19 após chegar de jato em Manaus vindo de São Gabriel da Cachoeira. — Foto: Bruno Kelly/Reuters
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A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) informou nesta segunda-feira (18) que pelo menos 23 indígenas

morreram em decorrência da Covid-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus. As vítimas estavam em

terras indígenas remotas, 11 delas na região de fronteira com a Colômbia e o Peru.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que contabiliza os casos de coronavírus entre indígenas que

migraram para áreas urbanas e que não são tratados pelo Sesai, informou nesta segunda-feira um aumento no

número de mortes, com 103 óbitos confirmados, ante 18 até 3 de abril.

Três quartos dos 540 casos confirmados de coronavírus pela APIB estão na Amazônia, onde a pandemia atingiu em

cheio a cidade de Manaus, que foi a primeira do país a ficar sem leitos de UTI, enquanto seu principal cemitério

enterra mortos em covas coletivas.

Nesta segunda-feira, um paciente de 78 anos, que estava em estado grave e usando um respirador, morreu

durante voo de São Gabriel da Cachoeira, cidade isolada dentro da floresta perto da fronteira com a Venezuela,

disse Daniel Siqueira, médico do transporte aeromédico.

Siqueira, filho de um missionário evangélico, passou a infância em uma aldeia indígena na Amazônia e fala a língua

indígena mais comum na região, nheengatu. Falar com pacientes graves em seu próprio idioma é importante, diz

ele.

A epidemia pode ter começado na cidade, mas está piorando nas regiões remotas, acrescentou. "As cidades devem

isolar e impedir que o vírus chegue às aldeias indígenas, ou muitos outros morrerão", disse.

PODCAST

O Assunto

O tombo do PIB e o auxílio emergencial
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CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

VACINA: testes estão em andamento pelo mundo; SIGA as novidades

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

Como se prevenir do coronavírus?

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

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

O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail

As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail.

Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita.

Inscreva-se e receba a newsletter

Veja também
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Mais do G1

G1 Economia

Banco Central lança nota de R$ 200, com imagem de um lobo-guará

Instituição encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro. Nova nota entra em circulação nesta quarta.

2 de set de 2020 às 14:19

Próximo

ASSISTA: ministra do STJ lê voto decisivo em julgamento sobre afastamento de Witzel
Placar está 9 x 1 para manter governador fora do cargo. São necessários 10 votos.

Há 59 minutos — Em Rio de Janeiro

AO VIVO

Já em circulação

Colecionadores fazem fila atrás da nova cédula de R$ 200
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Em Distrito Federal

Conheça a nota de R$ 200 e as mais valiosas do mundo

3º dia do Menos30 Fest

ASSISTA: Atila Iamarino e Tasso Azevedo discutem a saúde do planeta

Em PME

Painel aborda os desafios no enfrentamento à Covid

AO VIVO

Covid-19: professores das redes estadual e particular de Campinas relatam falta de estrutura e
medo com reabertura de escolas
Sindicatos das categorias são contra a abertura das instituições de ensino no próximo dia 8 de setembro para atividades
complementares de reforço escolar. Prefeitura afirma que está reavaliando questão junto ao governo do estado.
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Em Concursos-e-Emprego

Data para coleta externa de sangue no mês de setembro é definida em Bom Despacho
A ação será na Associação de Doadores de Sangue de Bom Despacho (ADSBD), das 8h às 13h, no dia 15 de setembro.
Interessados devem fazer agendamento.

Em Centro-Oeste

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Chroma Veículos: excelência em revisão de veículos Honda
Clientes contam com uma série de serviços no pós-venda, que vão desde revisões básicas do carro até o atendimento
personalizado.
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Em Especial Publicitário Chroma Veículos

2 min

VÍDEOS: CETV 1ª Edição de quarta-feira, 2 de setembro
Assista aos vídeos com as notícias do Ceará.

Em Ceará

14 vídeos

Cão farejador encontra 20 kg de skunk em uma mala e jovem é preso em RR; veja vídeo
Conforme a FICCO, o suspeito afirmou que foi contratado para trazer a droga do Maranhão e receberia 4 kg de skunk como
pagamento.
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Em Roraima

58 seg

Mogi das Cruzes suspende aulas presenciais em escolas até outubro
Prefeitura alega que será feita uma avaliação segura dos resultados das alterações estruturais do sistema de saúde municipal
no atendimento aos pacientes COVID-19 e a estabilidade da evolução epidemiológica na cidade.

Em Mogi das Cruzes e Suzano

Sergipe tem mais de 72,9 mil registros de coronavírus e 1.873 mortes pela doença
Dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em Sergipe

2 min

Trânsito é alterado na ACM, em Salvador, a partir de quinta-feira; confira mudanças
Cruzamento de quem sai da Avenida Paulo VI em direção à Avenida ACM, no sentido Rio Vermelho, será fechado de forma
definitiva.
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Em Bahia

Governo confirma apoio das polícias Rodoviária e Militar em operação durante feriado em praias de
SP
Também foram confirmadas ações de conscientização para motoristas nas estradas estaduais e profissionais da Vigilância
Sanitária para realização de orientações a cidadãos e estabelecimentos comerciais.

Em Santos e Região
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Bolsas dos EUA fecham em alta com apoio de ações do setor defensivo
Índices acionários norte-americanos ganharam força durante a tarde desta quarta-feira (2).

Em Economia

52 seg

Parte do bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, fica sem energia elétrica
Celpe disse que foi acionada para verificar o quer aconteceu no fim da tarde desta quarta (2). CTTU in formou sinais de trânsito
ficaram fora de operação.

Em Pernambuco
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Em Campinas e Região
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REGENTE DE CARA NOVA
TAMBÉM NA VERSÃO SEM AÇUCAR

CONFIRA

Multinacional sul-coreana deve gerar até 100 postos de trabalho com escritório em Uberlândia
Expectativa do Grupo CJ Selecta é transferir matriz de Goiânia para o Triângulo Mineiro em janeiro de 2021. Empresa atua no
processamento de soja para diversos segmentos.
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