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️
prefeitura

️Médicos sem Fronteiras montará enfermaria com apoio da
️

️

🤝🤝A organização humanitária Médicos sem Fronteiras (MSF) irá estruturar
em São Gabriel da Cachoeira uma enfermaria para atendimento a pacientes do
município e das comunidades indígenas com quadros moderados e
intermediários da Covid-19.

🏽
🏽A proposta foi apresentada nessa quinta-feira (28) em
reunião do Comitê com a presença do prefeito Clóvis Moreira Saldanha, que
apoiou o projeto. Com isso, a previsão é que a nova unidade de saúde esteja
recebendo pacientes no prazo máximo de 15 dias. Boletim epidemiológico da
Secretaria Municipal de Saúde indica que a cidade tem 1.539 casos
confirmados da Covid-19.
🤝🤝Conforme explicado pela médica Cecília Hirata Terra, coordenadora da
Ação de Enfrentamento ao novo coronavírus no Estado do Amazonas da
organização Médicos Sem Fronteiras, o grupo pode contribuir com recursos e
pessoal, mas precisa de apoio dos órgãos públicos para colaborar com a
estrutura da montagem da nova unidade de saúde.

🏽
🏽A enfermaria ficará na antiga Semed, perto da
Arquidiocese, e terá entre 30 e 50 leitos. Com a iniciativa, o atendimento do
Hospital de Guarnição do Exército (HGU) fica direcionado a casos não
relacionados ao novo coronavírus, evitando o atual problema de superlotação.
🤝🤝Segundo a médica Cecília Hirata Terra, o MSF pode escalar médicos e
outros profissionais da organização humanitária para reforçar as equipes do
município no atendimento aos pacientes na enfermaria.

🏽
🏽O prefeito Clóvis Moreira Saldanha, o Corubão, informou
que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já disponibilizou o prédio da
antiga Semed para adaptação, com autorização do bispo de São Gabriel, dom
Edson Damian. O prédio pertence à Arquidiocese e é alugado pela prefeitura.
🤝🤝O chefe do Executivo agradeceu a presença e o apoio do MSF e também
ao empenho das instituições da Foirn, ISA, Funai, Dseis e Exército, entre
outros, pela atuação no combate e enfrentamento à Covid-19 na cidade de São

Gabriel da Cachoeira e nas comunidades do interior. “Agradeço, de coração,
em nome dos povos indígenas do município”, disse.

🏽
🏽Presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré,
reforçou a necessidade de uma unidade de tratamento do Covid-19 no
município para atender pacientes da sede e do interior.
🤝🤝Representante do ISA no Comitê, a jornalista Juliana Radler falou sobre
a importância da iniciativa. "Esperamos que com o apoio dos Médicos Sem
Fronteiras os povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira tenham mais
atenção, recursos e possam superar essa pandemia, com especial atenção aos
idosos e grupos de risco que merecem proteção", disse.
↗️Mais de 1.500 casos↗️
Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado
nessa quinta-feira (28) mostra que São Gabriel da Cachoeira tem:
1.539 confirmações da Covid-19. Os registros mais que dobraram
desde terça-feira, quando eram 741 casos. A alta acentuada é atribuída ao
aumento da testagem, já que a prefeitura está realizando a Semana da
Testagem Rápida;
O município também registra:
21 mortes confirmadas;
794 pessoas em monitoramento;
568 pessoas recuperadas;
7 pessoas internadas, sendo 4 em São Gabriel da Cachoeira e 3
transferidas para Manaus.
➡️Lockdown
🏽Atenção: o lockdown terá alterações e ficará mais flexível. As novas
regras serão divulgadas nessa sexta-feira.
➡️Retorno

⛴Um grupo de 72 pessoas que ainda estava retido em Manaus, tentando
retornar a São Gabriel desde o início da pandemia, voltará ao município. A
previsão é de chegada na segunda-feira.
⛴A viagem em embarcação foi autorizada porque esses passageiros estavam
com o nome inscrito na lista da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Também foi autorizado o retorno de alguns seminaristas. Todos deverão
cumprir quarentena com supervisão da Semsa.
➡️Iauaretê e Taracuá
A enfermeira Rosineide Feitosa, professora de enfermagem do Ifam e
membro do Comitê, participou de visita técnica a unidades de saúde de
Iauaretê e Taracuá.
Na reunião dessa quinta-feira, ela encaminhou ao prefeito Clóvis
Saldanha demanda apontando a necessidade de melhoria dessas estruturas,
tendo em vista que estão localizadas em pontos estratégicos e são referência
para diversas comunidades do rio Uaupés.
O reforço dessas unidades pode contribuir para a redução do número de
pacientes encaminhados para a sede do município.
✅Cestas básicas
Atentas à situação difícil enfrentada pelos indígenas em tempos de
pandemia, Foirn e Funai continuam apoiando as comunidades com cestas
básicas.
Nessa quinta-feira, com apoio logístico do Dsei-ARN, a Foirn
encaminhou 887 cestas básicas a comunidades do Polo de Juruti até o Distrito
de Cucuí. Sexta e sábado será contemplado o Polo Ilha das Flores. As cestas
foram enviadas pela Fundação Estadual do Índio (FEI)/Governo do Amazonas.
Essas entregas são reforçadas com produtos de limpeza adquiridos com apoio
da campanha Rio Negro, Nós Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br).
A Funai - Coordenação Regional do Rio Negro (CR-RNG) dará início na
próxima semana à entrega de cestas básicas compradas com recurso
emergenciais.

Lembrando: nada de aperto de mão

É possível se contaminar com o novo coronavírus por meio de aperto de
mãos ou com beijos no rosto? Sim, é possível se contaminar dessa forma.
❗Deve-se evitar esse tipo de contato físico com qualquer pessoa, uma vez que
os assintomáticos também são capazes de transmitir a doença.
Dica Fiocruz
➡️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).

🏽
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