
Organização Médicos Sem Fronteiras começa
a atender indígenas em Mato Grosso do Sul
Ministério da Saúde voltou atrás e aprovou o plano de trabalho da organização, que
prevê o atendimento em 11 aldeias onde vivem mais de 6 mil índios, a maioria da
etnia Terena. As visitas são feitas em parceria com os agentes de saúde locais.
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Depois de muito tempo perdido, a organização Médicos Sem Fronteiras recebeu

autorização para começar a atender indígenas em Mato Grosso do Sul.

São três equipes com médicos e enfermeiros percorrendo as aldeias. Examinam os

pacientes, conversam com os parentes. Quem tem sintoma de Covid ou teve

contato com alguém infectado passa pelo controle de pressão arterial, checagem

de índices glicêmicos e avaliação da oxigenação e respiração.

“Nós fazemos visitas domiciliares de pacientes com alguns sintomas relacionados

à Covid. E nós dividimos o dia em duas partes: uma parte a gente faz as visitas

domiciliares e, na outra parte, nós atendemos os pacientes que vêm procurar a

UBS”, explica Mayra Leandro, enfermeira do Médicos sem Fronteiras.

Em agosto, a Secretaria Especial de Saúde Indígena tinha proibido a entrada dos

Médicos Sem Fronteiras nas aldeias de Aquidauana. Mas o Ministério da Saúde

voltou atrás e aprovou o plano de trabalho da ONG, que prevê atendimento nas 11

aldeias de Aquidauana e Anastácio, onde vivem mais de 6 mil índios, a maioria da

etnia Terena. As visitas são feitas em parceria com agentes de saúde indígena

locais.

“Temos 24 profissionais do Médicos sem Fronteiras atuando aqui na região. Há

quatro meses, tínhamos apenas um médico, e a população tinha dificuldade de ser

atendida. Então, a presença desses médicos aqui na comunidade indígena Terena,

de Mato Grosso do Sul, tem sido muito importante ao combate ao coronavírus”,

destaca o professor Alcery Marques.
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A região de Aquidauana é classificadaa pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do

Sul como um dos epicentros da Covid no estado e os médicos recém-chegados

encontraram nas aldeias índios desinformados sobre os riscos de contágio e

muitos com doenças consideradas fatores de risco.

“A gente tem uma situação de hipertensão e diabetes que está muito desregulada.

Todas as pessoas com pressão muito alta, a diabetes está muito alta também. Isso

acaba atrapalhando no controle da Covid-19, principalmente no resultado final da

doença”, conta Pedro Henrique Oshueda, médico do MSF.

Nas aldeias de Mato Grosso do Sul, já são 1.485 índios infectados e 41 mortes - 19

na região de Aquidauana.

A autorização de atendimento dada aos Médicos sem Fronteiras termina dia 19 de

setembro, mas os índios já pedem que a assistência continue por mais tempo.
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O Top 10 do Now United

Clipes do grupo acumulam milhões de visualizações no YouTube, a maioria no Brasil.
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Falta de comida

Fome volta a crescer no Brasil e atinge mais de 10 milhões de pessoas,
diz IBGE
Cerca de 3 milhões passaram a viver insegurança alimentar grave entre 2013 e 2018.
Metade dos que passam fome estão no Nordeste.

Há 22 minutos — Em Economia

Fogo sem controle

Em 16 dias, queimadas no Pantanal batem recorde para setembro
Calcula-se que o fogo já engoliu 12% do bioma, e especialistas dizem que só melhora se
chover.
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Cemitério de carros

Polícia investiga se lago em SP foi usado para golpes em seguradoras
Falta de chuva fez nível da água cair e revelou pelo menos 15 veículos submersos.

Em Sorocaba e Jundiaí
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População à espera

Após promessa de retomada, INSS continua sem perícia
Presidente do instituto disse que 169 agências estariam aptas, mas médicos não voltaram.

Há 2 horas — Em Economia

Blog do Valdo Cruz

Bolsonaro confia que Supremo permitirá depoimento por escrito à PF
Governo recorreu contra decisão de Celso de Mello que exige interrogatório presencial.
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Há 8 minutos — Em Blog do Valdo Cruz

Blog da Andréia Sadi

Marco Aurélio diz que levaria pedido de Bolsonaro ao plenário do STF
Caso deve ser encaminhado a outro ministro porque Celso de Mello está de licença.

Há 1 hora — Em Blog da Andréia Sadi
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