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‼️Atenção aos sintomas residuais da Covid-19‼️ 

Os casos da Covid-19 continuam sendo registrados em São Gabriel da 
Cachoeira. E agora, o município convive também com os pacientes que 
apresentam os chamados sintomas residuais. Ou seja, a pessoa já se curou, 
mas continua sentindo os impactos da doença.  

Essa situação vem ocorrendo na área urbana e nas comunidades. 

A enfermeira Rafaella Cavaleiro, coordenadora da equipe volante da 
Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), explica que somente 
essa equipe atendeu em agosto 462 pacientes com sintomas residuais da 
Covid-19. Também durante o mês de agosto, a Semsa registrou 179 novos 
casos da Covid-19.  

Rafaella Cavaleiro explica que, como a Covid-19 é uma doença recente, 
os profissionais ainda estão aprendendo sobre a enfermidade.  

A enfermeira Hamyla Trindade, da Dsei-ARN, informa que nas 
comunidades indígenas atendidas por esse distrito sanitário também há relatos 
de pacientes de indígenas com sequelas da Covid-19, como dores no peito, 
mal estar e perda demorada do olfato e paladar.  

Por enquanto, como não há um protocolo definido para tais sequelas, a 
orientação da equipe para os pacientes é uso de analgésico e repouso. 

Alternativas são estudadas, como parcerias para treinamento da equipe 
e produção de material de apoio com orientações em línguas indígenas.  

O biólogo Luiz Penha, que desenvolve trabalho em parceria com Fiocruz 
e Foirn, informa que os indígenas estão relatando maior cansaço em suas 
atividades diárias. Os trabalhos na roça, por exemplo, não estão sendo 
desenvolvidos com o mesmo ânimo.  

Além disso, ele explica que algumas atividades de caça e pesca são 
realizadas à noite, o que pode agravar alguns quadros. Ele reforça que a 
OMS/OPAS divulgou nota técnica, em 12 de agosto, com informações sobre as 
sequelas da Covid-19. 



Luiz Penha participou com o diretor da Foirn, Isaías Fontes, de uma 
viagem ao Içana para distribuição de oxímetros a Agentes Indígenas de Saúde 
(AIS).  

Ele aponta que Foirn e Fiocruz apoiam o reforço da rede de AIS para 
melhorar o monitoramento dos indígenas que apresentam a Covid-19 ou 
sintomas residuais da doença. 

Em São Gabriel da Cachoeira, conforme explica a enfermeira Rafaella 
Cavaleiro, os principais sintomas residuais apresentados pelos pacientes que 
tiveram a Covid-19 são:  

Dor de cabeça que não passa;  

Cansaço ao mínimo esforço;  

Falta de ar;  

Pressão no peito; 

Desconforto gastrointestinal, com enjoos e diarreia. 

Segundo ela, esses sintomas podem estar ligados a diversas 
enfermidades, como: sintomas residuais da Covid-1, gripe comum, dengue, 
malária e problemas psicológicos desenvolvidos por algumas pessoas durante 
a pandemia.  

Assim, o ideal é que as pessoas que apresentem esses sinais procurem 
o serviço médico para o devido encaminhamento.  

No caso do atendimento feito pela Semsa, todos os pacientes que estão 
com sintomas residuais da Covid-19 e apresentam comprometimento pulmonar 
são encaminhados para a fisioterapia respiratória. 
  

⬆️São Gabriel atinge 4 mil casos da Covid-19 

Boletim epidemiológico divulgado pela Semsa nessa quarta-feira, 2, 
indica que há no município:  



4 mil casos confirmados da Covid-19; 

54 óbitos confirmados; 

6 monitorados; 

3.989 recuperados;  

4 internados, sendo 1 em São Gabriel da Cachoeira e 3 transferidos 
para Manaus. 
 

⬆️Casos nas comunidades  

Boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira, 2, pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica:  

1.339 casos confirmados e 13 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos; 

579 casos confirmados e 6 mortes em comunidades atendidas pelo Dsei 
Yanomami no Amazonas e Roraima. 
 

Show  

Está circulando na internet a informação que haverá na cidade, no final 
de semana dos dias 11 e 12 de setembro, show com artista de Manaus.  

Frente à situação epidemiológica do município, o Comitê de 
Enfrentamento e Combate à Covid-19 entende que esse tipo de evento não é 
adequado para o momento, pois pode gerar grandes aglomerações e elevar a 
contaminação pelo novo coronavírus, sobrecarregando o sistema de saúde. 

Com isso, o grupo encaminhará ao Ministério Público Federal (MPF) no 
Amazonas um ofício solicitando que seja recomendada a não realização do 
evento, que pode colocar em risco a população indígena vulnerável.  
 



Oficina de plantas medicinais na Assai  

A Associação dos Artesãos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira 
(Assai) realizou nesta semana uma oficina de plantas medicinais tradicionais 
usadas pelos indígenas no combate à Covid-19.  

Fundadora da Assai, Cecília Albuquerque, da etnia Piratapuya, explica 
que cada artesão levou as plantas que usou para proteger a família e explicou 
como preparou os chás, benzimentos e defumações.  

O tema do uso das plantas medicinais tradicionais indígenas no Alto Rio 
Negro contra a Covid-19 vem ganhando cada dia mais força. Os próprios 
indígenas indicam que o número de mortes pela doença não foi maior na 
região graças ao uso dos chás e outras práticas tradicionais.  
 

➡️Foirn 

As reuniões internas da Foirn serão realizadas nos meses de setembro 
e outubro seguindo os protocolos sanitários para evitar o contágio pela Covid-
19, como distanciamento social e uso de máscara.  

A primeira assembleia regional será da CAIARNX e acontecerá nos dias 
16 e 17 de setembro na comunidade Tabocal dos Pereiras. Em 23 e 24 de 
setembro ocorrerá a assembleia regional da Nadzoeri, na comunidade Santa 
Rosa - Médio Içana II. A Caimbrn realiza a assembleia regional em 2 e 3 de 
outubro, na comunidade Canafé - Baixo Rio Negro. Em 9 e 10 de outubro é a 
vez do encontro do Diaw’i, na comunidade de Matapi, no baixo rio Uaupés. Nos 
dias 16 e 17 de outubro ocorrerá a assembleia da Coidi, em Iauaretê. 

A Foirn mantém as ações de apoio voltadas às comunidades para o 
enfrentamento à pandemia, com entrega de cestas básicas e combustível, 
doação de material de apoio a agentes de saúde, parceria para reforço na 
comunicação, entre outras ações 
 

➡️Instituto Socioambiental  

O Instituto Socioambiental (ISA) realizou nas últimas semanas a entrega 
da maior parte das 15 toneladas de equipamentos de proteção individual 
obtidas por meio de doação do Fundo Itaú.  



Foram beneficiados o Hospital de Guarnição do Exército (HGu), 2ª 
Brigada de Infantaria de Selva, Ifam, Dsei-ARN e Dsei Yanomami. A Semsa 
também receberá uma parcela do material. 
 

➡️Funai  

🤝Atendendo a solicitação do Dsei-ARN, a Coordenação Regional Rio Negro 

/Funai (CR RNG) realizou a doação de kits de higiene que beneficiaram 285 
famílias de 34 comunidades atendidas pelo Polo Base São José II.  

🤝Lavar as mãos com água e sabão frequentemente e manter os ambientes 

limpos e arejados são medidas de prevenção à Covid-19 recomendadas pela 
OMS. 
 

➡️Sala de situação   

A criação de salas de situação para acompanhamento e discussão de 
medidas relacionadas ao combate à pandemia entre os povos originários é 
uma das medidas que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o 
Governo Federal adote.  

Em São Gabriel da Cachoeira, o biólogo Luiz Penha sugere que a sala 
de situação seja implantada em parceria com a Semsa, para otimizar os 
trabalhos. Ele contribuiu com a sala de situação da UnB em acompanhamento 
dos dados do Dsei-ARN, mas esse monitoramento foi interrompido e está sob 
análise da Sesai. 
  

Reforçando 

O secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio, pede o apoio da 
população na manutenção das medidas preventivas da Covid-19. A situação no 
município está mais controlada, mas o vírus continua circulando na cidade:  

Use máscaras;  

🏽Mantenha distanciamento social; 

🏽Evite aglomerações; 

Lave sempre as mãos com água e sabão. 
 

➡️Nova medida contra fila para benefícios 



🏽O Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) determinou, na 

terça-feira (1), à Caixa Econômica Federal a adoção de medidas para o 
atendimento à população indígena das regiões do Alto e do Médio Rio Negro 
diante da necessidade de deslocamento para recebimento do auxílio 
emergencial à cidade de São Gabriel da Cachoeira. O objetivo é evitar 
aglomerações e maior risco de disseminação da Covi-19. 

🏽A liminar foi concedida pela desembargadora federal Daniele 

Maranhão a partir de recurso do Ministério Público Federal (MPF).   

🏽O tribunal determinou à Caixa que, no prazo de cinco dias, 

providencie: 

O atendimento à população indígena de forma descentralizada, 
mantendo um local para atendimento exclusivo aos indígenas; 

A destinação de maior quantidade de funcionários, sendo no mínimo um 
para atendimento exclusivo à população indígena;  

A suficiência do número de cédulas para pagamento dos indígenas que 
comparecerem aos postos de atendimento. 

🏽Foi fixada multa de R$ 10 mil por dia, se descumpridas as duas 

primeiras medidas. No caso da insuficiência do número de cédulas foi fixada 
multa de R$ 500 para cada indígena que não for atendido. 
 

 ➡️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.  

Se quiser receber nosso informe direto no seu celular, envie um 
WhatsApp para (31) 99806 2958. 



 


