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RELATÓRIO EXPEDIÇÃO 001 
 

BELTERRA – NAVIO ABARÉ 
 

 
 

• RELATÓRIO DA EXPEDIÇÃO 
 

Conforme nossa programação, cumprimos nessa primeira expedição todas as  atividades 
agendadas, alcançando nossos objetivos de reconhecimento de campo, realização de 
contatos importantes e prática de exames ultrassonográficos na população de Belterra.  
Os deslocamentos e hospedagem das equipes ocorreram de forma satisfatória, sem 
nenhum risco aos participantes e com os acordos feitos a partir de São Paulo de apoios 
contratados funcionando bem. 

 
1. Reconhecimento 
Todos os participantes puderam visitar as instalações de saúde de Belterra e 
arredores, conversando com autoridades da saúde, líderes de enfermagem e 
agentes de saúde e trouxeram material para ser discutido, que nos norteará nas 
próximas expedições.  
Para tal realizaremos reunião por ZOOM dia 24 de novembro às 18:00 h. 
Vale ressaltar, que apesar dos problemas que nos impediram de chegar a Aveiros 
(quebra do barco, ficando à deriva, quando finalmente um cirurgião consertou o 
motor e retornamos para Belterra), trouxemos uma bagagem de conhecimento 
satisfatória. Diria que 100% dos objetivos foram alcançados. 
     

                            2. Contatos 
Foram duas as frentes propostas e realizadas. 
- Encontro com o Prefeito Dr. Jociclelio Castro Macedo – Hospital de Belterra 
 
Foi feito um primeiro contato com o prefeito da cidade de Belterra, deixando 
claro a não participação política da ONG, porém solicitando apoio e suporte para 
os nossos projetos. Em troca poderemos melhorar as condições do Hospital, 
principalmente centro cirúrgico e setor de imagem (US e Endoscopia). 
Ficou clara a necessidade de apoio de engenharia clínica para que possamos 
otimizar custos e melhorar as condições para que o hospital seja uma base de 
atendimento em relação aos procedimentos cirúrgicos e invasivos. 
Outro ponto discutido, e que já é proposta da ONG, é o apoio e gerenciamento 
do sistema de saúde das cidades ribeirinhas. Isto foi extremamente bem 
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recebido pelo prefeito de Belterra, que deixou claro que muito do que se faz tem 
caráter amador, o que faz com que haja perda financeira e prejuízo à população. 
 
- Encontro com Sr José Dirceu -  Navio Abaré 
 
Esta visita feita no último dia da viagem foi extremamente esclarecedora do 
porquê investir e participar de projetos nesta embarcação. É um hospital 
flutuante, que pode minimizar custos e contribuir (e contribui) muito ao sistema 
de saúde amazônico. A embarcação necessita de manutenção contínua, sendo 
possível diversas modificações conforme a missão a que se propõe. Pode possuir 
centro cirúrgico, odontológico, centro de endoscopia, além de consultórios 
clínicos e pediátricos. Há ainda material de urgência com “ambulanchas de 
apoio”. 
Neste momento, quando o Rio Tapajós está no período de seca, o barco se 
encontra em manutenção 
 
      Nos comprometemos em voltar no período de fevereiro para uma viagem de 
10 dias ao longo do Rio Tapajós, onde forneceremos pessoal e equipamentos 
para realização de exames ultrassonográficos nas populações ribeirinhas. 
 Vale aqui pautar que o Sr. José Dirceu, responsável pelo Abaré junto à 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), questiona a participação do 
Hospital Sírio Libanês nas expedições e manutenção do barco. Chama atenção 
que instituições privadas utilizem a embarcação hospital e não forneçam verba 
para isto, dando tão somente mão de obra e insumos para seus projetos. Isto 
pode  parecer “marketing” a baixo custo, já que colocam nos seus “sites” os 
projetos amazônicos. 
 
 Ficou um sentimento de que devemos entrar também aqui com um projeto 
de gestão e captação de recursos, para termos prioridade sobre este tipo de 
atividade. 
 

 
 

  3. Exames ultrassonográficos 
 

Sob comando do Prof. Dr. Marcos Menezes e com a participação do Dr. Márcio 
Meira, foi possível a instalação de dois equipamentos portáteis de 
ultrassonografia com diversos transdutores para realização de exames de 
abdome total, pelve e transvaginal. 
Foram 3 dias de exames, onde constatamos pacientes com solicitações de exame 
que variavam de 5 anos a um ano, com média de 2 anos entre o pedido e este 
“mutirão” realizado pela ONG Zoé. 
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Foi de fundamental importância a participação da Enfermeira Marta e dos 
Agentes de Saúde do Hospital Municipal de Belterra, que organizaram os 
pacientes e os dividiram em ultrassom de abdome total e pelve. 
No total realizamos 114 exames de 124 programados, sendo 5 exames de 
urgência, estes últimos fundamentais para a decisão de condutas a serem 
tomadas. 
Constatamos  a dificuldade que estes brasileiros têm de acesso a exames de 
imagem, mesmo pelo Sistema único de Saúde, haja visto a dificuldade de 
deslocamento para centro maiores na região amazônica. 
O Hospital de Belterra possui uma razoável estrutura predial, porém sem os 
recursos adequados. Por exemplo, encontramos uma sala de ultrassonografia 
sem equipamentos. O centro cirúrgico tem mesas de primeira linha, porém sem 
foco e sem carrinho de anestesia. Entendemos que essa estruturação do Hospital 
de Belterra será fundamental para a continuidade das ações da ONG na região. 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo ZOé 001 
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AGENDA DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2010 

 
EXPEDIÇÃO 1: ULTRASSONOGRAIA E AVALIAÇÃO DE INSTALAÇÃO INICIAL DO PROJETO 

 
Integrantes: 
 

1. Daniel Deheinzelin  
2. Fábio Cesar Atuy  
3. Marcelo Averbach 
4. Marcio dos Santos Meira 
5. Marco Aurélio D’Assunção 
6. Marcos Roberto Menezes 

 
• 04/11/2020 – Quarta-Feira 

 
Vôo São Paulo – Santarém (GOL) 
 Guarulhos – Brasília: saída 06:30, chegada 08:10 (G3 1116) 
 Brasília – Santarém: saída 10:50. Chegada 13:20 (G3 1824) 
 
Localiza 
 Localizador: AV9CD6BDPA – Cliente: Marco Aurélio D’Assunção 
 Localizador: AV9CD6BV3P – Cliente: Marcelo Averbach 
 
Hotel em Alter do Chão 
 Hotel Mirante da Ilha 
 Incluso café a manhã; entrada 14:00 e saída 12:00 
Obs.: São 39 km de Santarém a Alter do chão. Cremos que até 15:00 estaremos instalados 
no Hotel. 
 
Alter do Chão – Belterra: Saída 15:30 
 São 19 Km de estrada de terra, sendo um tempo de percurso de 30 a 40 minutos em 
boas condições. Iremos direto ao Hospital onde encontraremos nossos contatos para 
preparação de duas salas de ultrassonografia. Serão Realizados 4 exames de US como 
“exames piloto”.  

Ultrassonografia a cargo do Prof. Dr. Menezes e Dr. Marcio, lembrando que serão 
dois (2) dias de exames de abdome e pelve, 60 paciente/dia. 
 
Belterra – Alter do Chão: Saída 17:40-18:00 (pôr-do-sol 18:29) 
 
19:00 – Reunião para alinhamento da expedição 1 
 
 



 
ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL DE ATENDIMENTO À SAÚDE 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL Zoé 

 
• 05/11/2020 – Quinta-Feira 

 
06:00 – Café da manhã  
06:30 – Saída para Belterra 
07:30 – Início dos exames de ultrassonografia, sendo que dois do grupo ajudaram nos 
exames com Dr. Menezes e Dr. Marcio; 15 Exames pela manhã. 
10:00 – Reunião com prefeito (Dr. Jociclelio Castro Macedo), que é médico e irá nos ajudar 
sem politização do nosso projeto. 
12:00 – 13:00: almoço 
13:30 – Reinício dos exames de ultrassonografia, sendo que dois do grupo ajudaram nos 
exames com Dr. Menezes e Dr. Marcio; 15 Exames pela tarde 
17:30 – Volta a Alter do Chão 
19:00 – Reunião 01 de avaliação e realinhamento 
20:00 – Jantar 
 
 
 
 

• 06/11/2020 – Sexta-Feira 
 

06:00 – Café da manhã  
06:30 – Saída para Belterra 
07:30 – Início dos exames de ultrassonografia, sendo que dois do grupo ajudaram nos 
exames com Dr. Menezes e Dr. Marcio; 15 Exames pela manhã. 
12:00 – 13:00: almoço 
13:30 – Reinício dos exames de ultrassonografia, sendo que dois do grupo ajudaram nos 
exames com Dr. Menezes e Dr. Marcio; 15 Exames pela tarde 
15:30 – Visita ao barco Hospital ABARÉ (Flávia Rabello (93-9192-1707) e José Dirceu (93-
99903-6782) 
17:30 – Volta a Alter do Chão 
19:00 – Reunião 02 de avaliação e realinhamento 
20:00 – Jantar 
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• 07/11/2020 – Sábado 
 

06:30 – Café da manhã  
07:30 – Saída para a cidade de AVEIRO, onde iremos conhecer as condições locais de 
atendimento à saúde e condições do hospital. 
015:00 – Retorno a Alter do Chão 
19:00 – Reunião 02 de avaliação e realinhamento 
20:00 – Jantar 
 

• 08/11/2020 – Domingo 
 

Horário livre – Café da manhã – Horário livre 
14:00 – Saída do hotel para Santarém 
 
Vôo Santarém – São Paulo (GOL) 
 Santarém – Brasília: saída 17:25, chegada 20:00 (G3 18:49) 
 Brasília – São Paulo: saída 20:55. Chegada 22:35 (G3 1123) 
 
 

 
 

 
 


