
Aplicativo gratuito traz informações detalhadas dos casos de covid-19 na região
amazônica

App mostra número de casos confirmados da doença em cidades próximas aos territóri
informações sobre infecções.

Novo aplicativo auxilia povos indígenas da A
protegerem da covid-19
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Com o intuito de apoiar os povos indígenas da Amazônia Lega
coronavírus, a COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas 
e o IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) lançam
gratuito, com informações detalhadas dos casos de covid-19 na 
COVID-19.

A partir de dados do Ministério da Saúde, o aplicativo mapeia e a
situação da pandemia em cidades num raio de 100 quilômetros
indígena da região. Essa informação ajuda a reduzir os riscos de
aldeias e as cidades, caso indígenas precisem se deslocar a u
próxima.

O Alerta Indígena COVID-19 traz ainda outras funcionalidades, c
casos con�rmados e óbitos nos 25 Distritos Sanitários Especia
Amazônia brasileira, a partir de informações levantadas em bolet
de falecimento da Secretaria Especial de Saúde Indígena (
lideranças e organizações de rede da COIAB, e pro�ssionais de s
permite que indígenas de referência da COIAB façam o registro d
19 entre os povos indígenas nos nove estados da Amazônia.

“O aplicativo será um novo instrumento para o monitorame
realizando desde o início da pandemia de covid-19 no Brasil, e
levantamento de informações, além de orientar nossas estratégia
covid-19, tem revelado também a subnoti�cação dos órgãos p
vírus nos atinge de forma diferenciada e grave”, explica Mário N
coordenador da COIAB.

Grupo de risco

Os povos indígenas são especialmente vulneráveis ao novo co
uma taxa de incidência 249% maior do que a média nacional 
mais alta, em análise feita com casos registrados até 28 de agos
de cuidados especí�cos a essa população, um baixo grau de
patógenos exógenos ao seu ambiente, e a invasão de terras in
podem levar o vírus para dentro dos territórios e comunidades 
trás de números tão alarmantes.

“Além do uso pelos próprios indígenas, o aplicativo permite a 
áreas críticas, para que ações mais e�cientes e pontuais contr
sejam tomadas por lideranças e organizações”, a�rma a pesqui
Fellows, que coordenou o desenvolvimento do aplicativo.

https://ipam.org.br/pt/


O app Alerta Indígena COVID-19 pode ser baixado gratuitament
Android).

Mais informações para a imprensa:

COIAB
Maria Emília Coelho, comunicação@coiab.org.br, (68) 99990-6844

IPAM
Sara Pereira, sara.pereira@ipam.org.br, (62) 99255-2742.
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