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Atendimentos médicos na comunidade indígena Tatuyo, no Amazonas.
Foto: Diogo Galvão/OIM

SAÚDE EM NÚMEROS

5.399

atendimentos médicos e psicológicos,

sendo 1.630 para refugiados e migrantes venezuelanos
e 3.769 para brasileiros, em especial, indígenas.

12.308

Cacique Josué, da comunidade Waina Parque, sobre as
atividades da OIM de apoio no combate e prevenção à
COVID-19 nas comunidades indígenas e ribeirinhas brasileiras
com difícil acesso à saúde na Região Norte do país.

doses de vacinas

do calendário nacional* aplicadas em adultos e crianças,
beneficiando 3.345 pessoas em Roraima e
1.521 no Amazonas.

+ 1.208

doses

aplicadas contra a COVID-19.

R$ 165

"O apoio à nossa comunidade é muito
significativo para nós. Tem nos ajudado a
reconhecer a situação da saúde e eu me alegro
em ver nossos moradores com um olhar diferente,
um sorriso no rosto e lidando melhor com o
próprio bem-estar."

mil reais em doações

destinados à compra de câmara conservadora de
vacinas, caixas térmicas e ar-condicionado, suplementos
em saúde (termômetros, gases, máscaras, entre outros).

194 sessões informativas de promoção de saúde,
com alcance de 4.596 pessoas,
das quais 56% são mulheres.

95

líderes comunitários
capacitados para a prevenção à COVID-19.

24

brasileiros vulneráveis retornados
atendidos com solicitações médicas.

* Vacinas de rotina como Tríplice Viral – Sarampo/Caxumba/Rubéola, Hepatite B, Tríplice Bacteriana - Difteria/Tétano/Coqueluche, Febre Amarela. Geralmente, um adulto recebe 5 vacinas de rotina, e uma criança, 7.
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PÚBLICO ATENDIDO
POPULAÇÃO REFUGIADA E
MIGRANTE VENEZUELANA
A OIM trabalha em parceria com as autoridades de saúde pública
e a Operação Acolhida, resposta humanitária do Governo Federal,
para fortalecer as capacidades locais de resposta às necessidades de
saúde de refugiados, migrantes e comunidade de acolhida.
Em Boa Vista e Pacaraima, as Unidades Móveis de Saúde circulam
em comunidades de acolhida e em ocupações espontâneas com
população venezuelana, oferecendo cuidados em atenção
primária e atividades de promoção de saúde. Em maio, 17
localidades foram atendidas em Boa Vista com atividades de
sensibilização sobre higienização das mãos, prevenção ao
coronavírus e aplicação de 302 doses de vacina de COVID-19.
Essa ação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde de Boa Vista (SEMSA), PADF e UNICEF.

sensibilizar a comunidade sobre a temática, respeitando a realidade e a
cultura local. Em Manaus, a OIM deu suporte à Secretaria Municipal de
Saúde na vacinação contra COVID-19 e outras doenças a 135
refugiados e migrantes indígenas venezuelanos.

A ação foi realizada a partir de um levantamento que identificou
como principais agravos as doenças respiratórias, infecciosas e
parasitárias, causadas por limitação de acesso à água. Estas
atividades visam identificar comportamentos e riscos à saúde para

No Distrito Federal, 25 servidores públicos da saúde que atuam com
a população indígena Warao participaram do treinamento “Saúde,
Migração e População Indígena Venezuelana Warao”, promovido pela
OIM, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Campanha de vacinação de Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral e Sarampo nas
ocupações espontâneas de Boa Vista, em Roraima. Foto: Ana Paula Lima/OIM

POPULAÇÃO REMOTA BRASILEIRA
INDÍGENA E RIBEIRINHA
Para fortalecer o acesso à saúde de populações indígenas e ribeirinhas
brasileiras, durante a pandemia da COVID-19, a OIM, com parceiros locais,
tem atuado em sete Polos Base entre Roraima e Amazonas. São
beneficiadas 125 comunidades com mobilildade limitada aos serviços de
saúde com atendimentos médicos e psicossociais, sessões informativas e de
sensibilização de prevenção à doença, além de receberem informações
sobre hipertensão, diabetes, saúde mental e bem viver.
Entre Amazonas e Roraima, foram realizadas 25 formações de
primeiros auxílios psicológicos, autocuidado, prevenção e controles de
infecções, antropometria e puericultura alcançando 728 brasileiros
indígenas e ribeirinhos.

Foto: Bruno Mancinelle/OIM

Em Território Indígena Yanomami, 24 Agentes Indígenas de Saúde (AIS)
participaram da primeira etapa da capacitação como de
microscopistas para detecção de malária a fim de empoderar a
comunidade no monitoramento da doença. A atividade faz parte do
trabalho com indígenas Yanomami desenvolvido pela OIM com o
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-Y), a Hutukara Associação
Yanomami (HAY) e o Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima
(LACEN-RR).

BRASILEIROS VULNERÁVEIS RETORNADOS
O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (AVRR) da OIM, que apoia migrantes em situação de vulnerabilidade
que desejam retornar a seus países de origem e que não possuem meios para fazê-lo, deu suporte a 24 brasileiros com necessidades
médicas. Após suporte financeiro da OIM, foram realizados 17 atendimentos psicossociais e 7 tratamentos de saúde, como tratamento
de câncer, doenças crônicas e odontológico. Para brasileiros retornados de Portugal, foram realizadas 22 sessões de psicoterapia em
parceria com a Unipsco Uberlândia.
Para mais informações: https://bit.ly/InformeAVRR
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APOIO AOS SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE
• Realização em Roraima, em parceria com a UNESCO, UNAIDS e
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), de 67 sessões de
sensibilização sobre saúde sexual e reprodutiva com distribuição de
preservativos femininos e masculinos.

• Organização do Grupo de Trabalho em Migração e Saúde, de
abrangência nacional, que reúne governos de 8 estados e
27 municípios, com o objetivo de fortalecer as capacidades locais por
meio do compartilhamento de experiências e do desenvolvimento e
qualificação de ações na área da saúde.
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Manaus.
Foto: OIM

• Parceria com a Vigilância em Saúde de Pacaraima, Distritos Sanitários
Indígenas Yanomami (DSEI-Y) e Leste (DSEI-Leste) e a Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) para realizar campanhas de
testagem e de vacinação contra a COVID-19, além de diagnóstico e
atendimento para casos de síndrome respiratória aguda grave.

Doação de 1.144 insumos e materiais para
manutenção de cadeia de frio da vacinação às
secretarias de saúde de Boa Vista, Pacaraima,
Roraima e à Fundação Vigilância Sanitária de
Manaus.

PUBLICAÇÕES SOBRE SAÚDE
ASSISTÊNCIA EM
SAÚDE MENTAL
E ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL À
POPULAÇÃO
MIGRANTE E
REFUGIADA NO
BRASIL

CARTILHA PARA
ACOLHIMENTO
DE MIGRANTES
INTERNACIONAIS
EM UNIDADES DE
SAÚDE

RECOMENDAÇÕES
PARA GESTANTES E
PUÉRPERAS NO
CONTEXTO DE
PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS

CARTILHA DE
PREVENÇÃO AO
CORONAVÍRUS
PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
VENEZUELANAS

CARTILHA
CAMINHOS PARA
PROMOÇÃO DE
SAÚDE DA
MULHER

CURSO ONLINE:

Migração e Saúde

Apoio financeiro:
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