
 
 
“O Doutor da Selva: um biomédico na Amazônia”  
                  
por  Bernardo Elias Soares      [  Biomédico-Sanitarista . CRBM1-0580  ]  
                                                 
 
Há tempos venho acompanhando o trabalho da Marinha do Brasil na região amazônica, que 

através da Flotilha da Amazônia presta inestimáveis serviços ao país. Além da patrulha militar de 

toda a bacia fluvial da região Norte e das fronteiras com países vizinhos, os navios percorrem os 

mais de 22 mil quilômetros de águas navegáveis da Amazônia, realizando atividades de 

conscientização à população ribeirinha quanto à segurança da navegação, à salvaguarda da vida 

humana e ao combate da poluição hídrica. A Flotilha conta também com os NAsH(s), Navio(s) de 

Assistência Hospitalar, que constituem verdadeiros “hospitais-flutuantes”, com instalações para 

atendimento médico e de enfermagem, assistência odontológica e farmacêutica, além de exames 

laboratoriais e de imagens. Desenvolvem, portanto, um importante serviço de atendimento às 

comunidades da região, por isso apelidados pela população de “navio(s) da esperança”, por 

fornecerem a oportunidade de tratamento médico e apoio logístico àqueles que moram na floresta, 

em áreas distantes (dias) das cidades ou até inacessíveis por outra via que não a fluvial.   

 
Em 2012, solicitei à Marinha do Brasil, para atuar como biomédico a bordo de um dos NAsH(s), 

Navio(s) de Assistência Hospitalar, participando de uma das missões. O pedido foi deferido, após 

criteriosa análise de documentos e processo de seleção prática, de modo que fui aceito como 

cientista-convidado para apoio técnico ao Corpo de Saúde da Armada, a atuar no diagnóstico 

laboratorial de doenças infecciosas, no campo da microbiologia e patologia clínica junto aos 

oficiais médicos e farmacêuticos dos navios de assistência ou das clínicas e postos de saúde 

militares, sob a coordenação do Comando do 9º Distrito Naval (AM). Todavia, no período marcado 

para minha participação mudou o comando da Base Rio Negro. O novo comando do navio alterou 

a data acordada, e, assim, não pude estar presente em Manaus para o embarque. 

 

Movida pelo objetivo de reverenciar o vulto do patrono “Oswaldo Cruz” e as ações de apoio social 

que a Marinha desenvolve na Flotilha da Amazônia  junto às populações ribeirinhas, a Sociedade 

Brasileira de Higiene e Saúde Pública, da qual faço parte, prestou homenagem ao Corpo de 

Saúde da Armada, por meio de uma placa comemorativa ofertada ao “NasH Oswaldo Cruz U-18”, 

um dos navios que fornecem assistência em missões humanitárias na região. Em contrapartida, a 

Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública foi também agraciada com um brasão-símbolo 

do navio; o Comando Naval destacou a importância desse mérito, por constituírem atividades da 

saúde pública capazes de gerar ações de integração entre a população civil e militar, aproximando 

de maneira exemplar as instituições nacionais. 

 



 
 

                    

                                               

1.[ Dr. João Bosco Barros e eu, representantes da diretoria da Sociedade Brasileira de Higiene e 

Saúde Pública , confraternizando com oficiais a bordo do NasH Oswaldo Cruz, na Base Naval do 

Rio Negro em Manaus, AM ] 

 

Há dois anos (2016), participei de uma missão de atendimento básico de saúde às populações 

ribeirinhas da região do Rio Negro, em típico navio-gaiola, pelo período de um  mês:   navegando  

por uma margem e voltando pela outra. Dessa vez, estive como voluntário do “Projeto Salva-Vidas 

Amazônia”, coordenado por uma associação religiosa (Igreja) e desenvolvido por um grupo de 

profissionais de diversas áreas (saúde, educação, engenharia, administração) que se unem 

algumas vezes por ano para realizar um trabalho de assistência e evangelismo nos lugares mais 

isolados e carentes da Amazônia.  

 

É preciso enfatizar de que se trata da maior floresta tropical do mundo [4,5 milhões de quilômetros 

quadrados], onde a natureza assume proporções gigantescas: da floresta, do rio, da diversidade. 

Afirmo que é uma sensação indescritível embrenhar-se na mata densa, a luz do sol quase oculta 

pelas copas das árvores muito próximas – e de repente se dar conta de que  está em plena 

floresta amazônica: um lugar mágico, onde a natureza nos proporciona impressionante admiração 

– tudo é muito, muito lindo: é extraordinário testemunhar as cores do pôr-do-sol mergulhando no 

rio-mar e no dia seguinte um majestoso amanhecer refletido  nas águas e na floresta !  Tudo é 

mesmo grandioso, infelizmente até a miséria. Por debaixo daquelas árvores esconde-se um Brasil 

sem serviços médicos, sem escolas. “Um outro país, refém da pobreza e das doenças”, nas 

palavras do próprio capitão do serviço de Saúde da Marinha, que como já relatado, 

ocasionalmente também faz esse mesmo trabalho humanitário junto aos ribeirinhos. Porém na 

imensidão da bacia hidrográfica do rio (Amazonas) que parece um mar, vive uma gente destemida 

e resistente, e, ao mesmo tempo, afetuosa e hospitaleira: os ribeirinhos, o “povo do rio”.   

 

Fui na  “Missão Rio Negro” (de 2016) membro de uma equipe de 22 voluntários das mais diversas 

profissões: sendo 13 da saúde [eu como único biomédico], enfermeiras [a maioria], uma 



 
 
fisioterapeuta, uma psicóloga, três dentistas e  dois médicos.   Convivemos e trabalhamos por três 

semanas e meia num barco típico da região, que seguiu pelo Rio Negro por 200 km desde 

Manaus, indo por uma margem e voltando por outra, parando nas vilas ribeirinhas para prestar 

serviços. Dormíamos em redes no barco, nos lavávamos no rio e comíamos frutas e vegetais da 

floresta, sempre com a alegria de estar atuando para o bem, em meio a uma natureza exuberante.  

 

O barco navegava, em geral, à noite para cobrir distâncias de cinco a sete horas entre as 

localidades que prestávamos atendimento. Desse modo  chegávamos sempre de manhã, bem 

cedo, a fim de montar o equipamento e preparar os líderes para identificar as prioridades de 

socorro.  Esse contato com as  vilas comunitárias antes do atendimento era feito a partir do nosso 

barco por intermédio da radiofonia, avisando da aproximação e do motivo da visita.    Ao 

desembarcarmos, uma reunião com líderes e eventuais agentes de saúde ou membros da igreja 

explicavam o que faríamos e, via de regra, éramos bem recebidos, pois manifestavam a 

expectativa de que nosso trabalho traria benefícios e, portanto, nossa presença era um sinal de 

crença no futuro. Foi comovente vivenciar a receptividade dessas comunidades, repletas de 

imensa generosidade e solidariedade conosco, a quem denominavam “cuidadores”, pois era hora 

de alegria na floresta: a esperança havia chegado de barco... 

 

 Cada comunidade ribeirinha conta com características e particularidades próprias:  dependendo 

da localização mais embrenhada na floresta ou mais próxima da beira do rio ou dos igarapés 

(braços de rio), vive rotinas diversas e tem contato frequente ou restrito com a “sociedade externa” 

(nós, por exemplo). Alguns moradores vivem em situação de difícil acesso devido à distância da 

casa à comunidade ou por ser local apenas atingido pela mata ou por barco “rabeta” (uma canoa 

com motor de popa). Nesse sentido, não é raro encontrar lugares que nunca receberam um 

médico, pois mesmo quando há profissionais de saúde na região próxima, as dificuldades 

impedem que cheguem até à comunidade. 

 

Essas vilas ribeirinhas abrigam, em geral, de 20 a 40 famílias cada, vivendo em  sistema 

comunitário, mas são carentes de infraestrutura: não há meios de comunicação com o exterior, 

falta a energia elétrica (há apenas um gerador que fica ligado, no máximo 4 horas por dia; há 

naturalmente a energia do sol e a do vento). Os povoados de Tumbira e de Costa das Araras, na 

margem esquerda do rio Negro, possuem a infraestrutura que falta às demais. Todavia, quanto ao 

saneamento, todas são carentes. Os dejetos são direcionados para o rio. Os engenheiros da 

equipe (missão) orientaram a construção de um banheiro com fossa sanitária e lixeiras para as 

comunidades. 

 



 
 

            

 

2.[ Cotidiano da missão desenvolvida pela Igreja nas comunidades amazônicas ]                                                                                                  

 

Antes de prosseguir falando da saúde, cabe uma breve nota sobre a educação básica, que é um 

desafio em toda a Amazônia: o número de alfabetizados é muito baixo e há dificuldade em 

encontrar professores que se disponham a lecionar em locais isolados, a quatro ou cinco horas ou 

mesmo um dia inteiro de barco da cidade mais próxima; pelo mesmo motivo é ainda mais difícil 

mantê-los trabalhando na escola ou na comunidade. A propósito, nas poucas comunidades 

servidas por escola (municipal, pertencente ao distrito mais próximo, que às vezes significa horas 

ou dias de barco), o “ônibus escolar” é uma embarcação que vai recolhendo as crianças pelo rio 

afora e aquelas que moram longe da escola “viajam” para o local de estudo e ficam fora da casa 

por dois ou três dias para estudar. ..         

 

Nessas localidades, a disciplina de “Ciências” tem um papel fundamental e os professores de 

Geografia ou de Biologia não podem faltar, para que esses jovens possam compreender a 

natureza como um sistema dinâmico e o ser humano como  integrante e agente de 

transformações do ambiente que vivem.  Outro aspecto fundamental é mostrar a esses alunos as 

relações e comportamentos dos seres vivos e condições em que vivem, valorizando a diversidade, 

que pode torná-los  cientes de que vivem na maior floresta do mundo: um bioma essencial para a 

sobrevivência do planeta.       Por essa razão foi muito gratificante lecionar Biologia para 

adolescentes que estavam sem professor; ávidos de conhecimento, ficaram agradecidos. Pensei, 

por vezes, como naquele “meio do nada”, um aluno interessado e com brilhante potencial pode ter 

suas perspectivas limitadas por falta de orientação ou de um professor que o estimule.  E devem 

haver  muitos casos desse tipo.   

 



 
 
Inseridos nesse contexto, a maioria dos ribeirinhos orgulha-se dos elementos próprios de sua 

cultura e isso era compartilhado conosco de maneira singular: “troca de informações”, 

especialmente no tocante ao conhecimento da natureza para a caça e pesca, para a coleta de 

frutos, madeiras ou plantas curativas.   Quem vive na floresta, incluindo ribeirinhos, seringueiros e 

indígenas,  não tem acesso à assistência médica eficiente e recorre a ervas, raízes e infusões 

para curar males. Da mesma forma, nossa ação de ajuda médica nessas comunidades isoladas 

pode (e deve) permitir que os ribeirinhos e indígenas entendam a saúde como bem individual e 

comum a ser promovido por ação coletiva. Nas comunidades em geral, mas não em todas, há 

(apenas um) agente de saúde, que é um morador treinado pelo estado ou pela prefeitura mais 

próxima para agir em situações elementares de saúde, mas não está habilitado para diagnósticos 

ou emergências. Sua função é orientar moradores em hábitos saudáveis, distribuir cloro para 

limpar a água do rio de uso doméstico e tentar marcar consultas quando necessário. É um 

elemento importante neste contexto de atendimento e o que faz vale, mas pouco pode fazer ..  

 

Se tal medida não funcionar, recorre ao curandeiro, pajé ou rezador que segundo o próprio, “cura 

qualquer doença com suas preces” ..     No caso do atendimento médico de fato - se houver um 

caso grave, que demande atenção especializada e estrutura hospitalar - a Marinha é acionada via 

rádio para remover o paciente por lancha ou helicóptero. O paciente é levado para o navio-hospital 

ou para uma cidade que dispõe de posto médico  

 

A missão da qual participei tinha (tem) caráter médico-humanitário, entremeado com doses de 

evangelismo, pois é gerida por uma igreja. Além do atendimento médico, odontológico, da 

orientação educacional e psicológica às crianças, a equipe prestava todo tipo de assistência, 

inclusive a de simplesmente conversar ou ouvir o paciente.  Todavia, há outras ONGs exclusivas 

atuando no voluntariado de saúde, a trabalharem de forma semelhante em outras regiões do 

Amazonas. Essas ONGs estão na Amazônia uma ou duas vezes por ano, e, mesmo assim (com 

presença constante ou perto disso) estão com a lista de espera  de voluntários inscritos para os 

próximos três anos. Participar a curto prazo, depende de desistência.  

                  

Diferentemente dos navios de assistência da Marinha, onde há laboratórios equipados e toda a 

infraestrutura de apoio, nesse tipo de missão da igreja viajávamos em um barco comum, sem 

condições de realizar exames laboratoriais (nem mesmo um microscópio ou recursos básicos de 

patologia), portanto minha atuação como biomédico-sanitarista era totalmente polivalente pois ora 

ajudava as enfermeiras na anamnese ou na coleta de sinais clínicos do paciente, ora deliberava 

com os médicos sobre a terapêutica mais adequada e, ainda, reforçava noções de biossegurança 

para os dentistas. Em alguns casos, atuei também junto às crianças a fim de mostrar hábitos de 

higiene corporal e bucal e até ministrar aula de ciências. A atribuição que mais me particularizou 

foi o exercício de minha habilitação principal, a saúde pública. Pude trocar idéias com os 



 
 
ribeirinhos sobre o uso consciente de recursos e preservação do meio ambiente, assunto que tive 

mais a aprender com eles do que orientar – e avaliar os                        indicadores de saúde 

desfavoráveis, ministrando palestras de sensibilização para os agentes de saúde sobre hábitos 

preventivos, evitando o possível risco de surtos infecciosos ou de doenças evitáveis pela 

promoção da saúde. 

 

Nesse caso (esta missão), posso dizer que da mesma forma como aconteceu em trabalhos 

anteriores, atuei uma vez mais como representante "embaixador da profissão" e pude colocar a 

 biomedicina na vitrine, pois minha intervenção como biomédico em várias situações de 

diagnóstico e de atendimento mostrou aos outros profissionais (enfermeiros, médicos) e aos 

organizadores (chefes da missão) o que é um biomédico e o que efetivamente faz e está 

habilitado a fazer. Digo isso, sobretudo, com nexo causal,   pois ao desembarcar no porto ao fim 

da missão, um dos missionários gestores cumprimentou a todos e agradeceu pela dedicação e o 

trabalho realizado – e ao aproximar-se de mim, agradeceu-me pelas ações e por "me fazer 

conhecer sua profissão e aprender a respeitá-la" [palavras dele, que desconhecia efetivamente a 

função de um Biomédico]. 

 

O papel do biomédico na Saúde Pública: 

 

“Na área da atenção básica em saúde, vem crescendo a conscientização popular para que 

diferentes áreas do conhecimento representadas por seus respectivos profissionais,  se 

integrem em prol da sociedade, por uma atuação multidisciplinar. Neste contexto, o 

reconhecimento da qualidade do trabalho biomédico vem abrindo novos espaços para sua 

inserção nas práticas de saúde pública, atuando principalmente no atendimento primário à 

populações e comunidades e na educação sanitária, buscando a prevenção e a promoção 

da saúde.  

Portanto, em uma missão como esta, o biomédico-sanitarista tem a oportunidade de 

exercer habilidades em prol da saúde que vão bem além do laboratório, seja em ações 

comunitárias, em palestras educativas ou no dialogo direto capaz de alertar e transformar 

as atitudes das pessoas. Nessas ações de higiene, profilaxia e manutenção da qualidade 

de vida, bem como de recuperação e reabilitação da saúde, o                    

profissional biomédico-sanitarista  torna-se um elemento-chave na atuação diagnóstica e 

nas práticas de “produção do cuidado à saúde” (SILVA et al. 2014), definidas como ações 

de acolhimento e manutenção de saúde coletiva e individual, através do controle de 

doenças e da preservação da saúde pela interação do homem com o meio ambiente. 

 
Por isso, excetuando o caso da Marinha (que é federal), as ONGs e igrejas suprem a função do 

poder público na manutenção da saúde das populações ribeirinhas .. Guardadas as devidas 



 
 
proporções, é uma situação semelhante à observada na África, onde as ONGs humanitárias 

constituem o setor de saúde todo [total], pois não há atendimento quase nenhum – aqui (BR) 

ainda estamos bem melhor, embora deficientes e escassos, há serviços de saúde disponíveis pelo 

estado e as ONGs fazem um trabalho complementar, mas muito importante dada a imensidão 

geográfica e a dimensão da demanda de atendimento, sem contar os locais “onde ninguém vai”, o 

Estado (poder público) sozinho não daria (e não dá) conta sozinho . 

 

Isso me lembra também da questão dos “Brasis” tão diferentes que vemos ao cruzar o país, onde 

encontramos imensas  disparidades, em regiões diversas não apenas na geografia, mas com 

índices e indicadores de promoção da saúde completamente diferentes, que nós como 

profissionais da saúde, devemos saber reconhecê-las e lutar para minimizá-las. Refiro-me nesse 

caso em especial aos colegas da área médica da região Norte (AM e outros estados) , que 

enfrentam  cotidianamente desafios  de toda ordem, desde os naturais, os acidentes geográficos, 

o clima, intempéries, animais e outros perigos da selva até as dificuldades de transporte e de 

acesso a determinadas regiões – bem como a  falta de recursos e equipamentos em áreas 

inóspitas. Mas o fazem para levar saúde, conhecimento e condições de vida à população: essa  é 

a verdadeira vocação da saúde pública  e do sanitarismo, que nos clamam a seguir e apoiar tais 

ações com admiração e agir na demanda de providências de nossa alçada como biomédicos, 

"agentes de saúde do Brasil". 

 

 

Para saber mais:  

 

Comando da Flotilha do Amazonas   < https://www.marinha.mil.br/comflotam/node/10 >  

 

NasH  Oswaldo Cruz U-18  < https://www.youtube.com/watch?v=3AmMoj9Bekk > 

 

Salva-Vidas Amazônia    < www.salvavidasamazonia.org > 

 

SILVA, A.R.; NUNES, C.R.; ARAUJO, S.S.; VERAS, H.N.  O papel do biomédico na  

Saúde Pública.  Rev. Interfaces 2 (4): jun 2014   

<  http://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/57  >  
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