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️Médicos sem Fronteiras em atuação ️ 

🤝Uma equipe de sete pessoas da organização humanitária de saúde Médicos 

sem Fronteiras (MSF) já está em São Gabriel para dar apoio em ações de 
combate à Covid-19.  
 

🤝Amanhã, quarta-feira (27), o grupo visitará o Hospital de Guarnição do 

Exército (HGU) e participará de reuniões com representantes do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN) e Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa) para definir como poderá contribuir com as estruturas já 
existentes.  
 

🤝Nessa terça-feira (26), os representantes dos Médicos sem Fronteiras e a 

diretora do HGU, tenente-coronel Anaditália Araújo, participaram de reunião 
com membros do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19, realizada 
na Maloca da Foirn.  
 

🤝A médica Cecília Hirata Terra, coordenadora da Ação de Enfrentamento ao 

novo coronavírus no Estado do Amazonas da organização Médicos Sem 
Fronteiras, explicou que o MSF é uma organização independente, com apoio 
de doadores principalmente privados. O grupo conta com 53 mil profissionais 
para atuar na ajuda humanitária.  
 

🤝Devido ao aumento de casos de coronavírus em Manaus, o MSF passou a 

atuar no Amazonas. A atuação se dará por meio de parcerias governamentais 
e não governamentais para preencher lacunas na estrutura médica no 
município.  
 

🤝 Uma das maiores preocupações é com a saúde nas comunidades 

indígenas. Também será dado apoio na organização da oferta de cuidados de 
casos moderados e graves da Covid-19. Outras ações estão em negociação. 
 

🤝Conforme o presidente da Foirn, Marivelton Barroso, da etnia Baré, parte da 

equipe do MSF visitará, ainda nessa quarta-feira, três áreas indígenas : 
Taracuá, Pari-Cachoeira e Iauaretê, regiões onde devem ser implantadas 
enfermarias de campanha para dar apoio a pacientes com problemas 
respiratórios leves. 
 

🤝Diretora do HGU, a tenente-coronel Anaditália Araújo falou sobre a estrutura 

do hospital, reforçou que a unidade não conta com UTI e ressaltou que vem 
contando com o apoio das instituições militares para a logística de entrega de 
materiais.  
 

🤝A primeira-tenente médica Cecília Martins, diretora-técnica do Comitê de 

Enfrentamento da Covid-19 do HGU, também esteve no encontro.  



 

Homenagem a Nossa Senhora 

❗A Diocese de São Gabriel prepara, para 31 de maio, uma homenagem à 

coroação de Nossa Senhora. Carros de som percorrerão a cidade com a 
imagem de Nossa Senhora abençoando todas as famílias.  

❗Segundo o Bispo Dom Edson Damian, essa foi uma solução encontrada para 

dar conforto às pessoas em tempos de pandemia, sem provocar 
aglomerações.  

❗O bispo esteve presente na reunião do Comitê dessa terça-feira. 

  

 ➡️São Gabriel: um mês com casos de Covid-19⬅️ 

Nesta terça-feira, 26 de maio, a confirmação dos dois primeiros casos de 
contaminação pelo novo coronavírus em São Gabriel da Cachoeira completou 
um mês.  

Nesse período, os casos passaram de 2 para 741, com alta de 36.950%  

Já são 21 mortes do confirmadas. A taxa de mortalidade é de 46 para 
cada 100.000. 

Do total de óbitos, ao menos 12, o que corresponde a 57%, são de 
indígenas das etnias Baniwa, Baré, Tukano, Wanano, Desano, Piratapuia e 
Tariano. 

Pacientes curados são 258, com índice de 35% de recuperados. Houve 
um grande avanço dos casos recuperados, que eram 56 no boletim divulgado 
na segunda-feira (25). 

Há 679 pessoas em monitoramento.  

São 7 pessoas internadas, sendo 4 em São Gabriel e 3 transferidas para 
Manaus 
 

🏽Os registros avançam também nas comunidades. Conforme balanço 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), atualizado no dia 25:  

Na área atendida pelo Dsei-ARN são 22 casos, com 3 óbitos. (O Dsei 
Alto Rio Negro atende a comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa 
Isabel do Rio Negro e Barcelos). 



Na área atendida pelo Dsei Yanomami são 43 casos, com 1 morte. (O 
território Yanomami está no Amazonas e Roraima). 
 

🏽Ações vêm ocorrendo desde antes do aparecimento dos casos, mas 

o alto número de incidência da Covid-19 em São Gabriel traz desafios.  

🏽Em 8 de março, o prefeito Clóvis Moreira Saldanha decretou 

emergência em saúde. Nesse mesmo decreto foi instituído o Comitê de 
Enfrentamento e Combate à Covid-19. 

🏽Entre as medidas adotadas na cidade para conter o contágio e 

reforçar o atendimento estão:  

Lockdown;  

Suspensão do movimento das aldeias para a cidade;  

Proibição do transporte de passageiros;  

Barreiras sanitárias;  

Contratação de pessoal de saúde pela Semsa;  

Horário estendido nas UBS;  

Criação da unidade de referência Escola Irmã Inês Penha.  

Ações humanitárias e de comunicação e articulação do ISA.  

Atuações humanitárias da Foirn por meio da campanha Rio Negro, Nós 
Cuidamos (noscuidamos.foirn.org.br) 

Entrega de cestas básicas Foirn, Funai e prefeitura.  
 

✅As orientações dos órgãos de saúde continuam sendo:  

http://noscuidamos.foirn.org.br/


Fique em casa! Mantenha o isolamento social.  

Se estiver nas comunidades, não venha a São Gabriel.  

Lave sempre as mãos com água e sabão. 

Use máscaras. 
 

➡️As principais ações reivindicadas pelo Comitê e que já foram encaminhadas 

à Sesai e Governo do Estado são:  

Criação de enfermarias de campanha em território indígena, para 
atender a pacientes com problemas respiratórios leves. 

Implantação de hospital de campanha em São Gabriel.  

Instalação de nova usina de oxigênio no HGU.    

Ampliação da testagem. 
 

➡️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 
 


