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➡️São Gabriel fica 3 dias sem registrar internações por Covid-19 

🏽São Gabriel da Cachoeira registrou três dias consecutivos - sábado 

(11), domingo (12) e segunda-feira (13) - sem hospitalizações por Covid-19 na 
cidade. Esse intervalo foi interrompido na terça-feira (14), quando houve uma 
internação na enfermaria do Médicos sem Fronteiros (MSF). Nesta quarta-feira 
(15) ocorreram duas internações no local. O boletim epidemiológico da 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ainda não traz esses três últimos 
registros. 

🏽No sábado (11), o município teve o primeiro dia, desde abril, sem 

registro de hospitalização pela doença. 

🏽Em 24 de abril um paciente de 44 anos foi internado no Hospital de 

Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGu), com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave. Em 26 de abril, esse caso foi confirmado como Covid-19. Nessa 
mesma data foi registrado outro caso de Covid-19, mas sem necessidade de 
internação. 

🏽Atualmente, há 3 pacientes da cidade internados em Manaus.   

🏽Secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio avalia que a redução 

das hospitalizações é um importante indicador de que as medidas para evitar o 
agravamento dos casos estão dando resultado.   

🏽Conforme o boletim epidemiológico desta quarta-feira (15), a cidade 

registra ainda:  

3.040 casos confirmados da Covid-19; 

48 óbitos confirmados; 

177 monitorados; 

2.812 recuperados. 
 

➡️Avaliação da reabertura 



🏽As reuniões para avaliação da situação epidemiológica do município 

continuam sendo realizadas por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa), Dsei-ARN, Dsei Yanomami, Hospital de Guarnição de São Gabriel da 
Cachoeira (HGu), Médicos sem Fronteiras e Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (Condisi). 

🏽O impacto da flexibilização das atividades na cidade, ocorrida de 

maneira acentuada a partir de 9 julho, continua sendo acompanhado.  

🏽Há uma certa oscilação dos registros, que é monitorada. 

🏽Essas alterações podem estar ligadas à reabertura e aumento de 

registros em comunidades.   
 
‼️Não é hora de relaxar nos cuidados 

São Gabriel da Cachoeira ainda apresenta aumento de casos. Só 
saia se for necessário, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e 
sabão, use máscaras. 

Veja a média diária de casos das últimas três semanas:  

20 a 27 de junho: média diária de 16 casos 

27 de junho a 4 de julho: média diária de 23 casos 

4 de julho a 11 de julho: média diária de 21,7 casos. 
 

⬆️Casos nas comunidades  

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai) na terça-feira (14) indica:  

470 confirmações da Covid-19 e 12 óbitos em comunidades atendidas 
pelo Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos; 

262 confirmações da Covid-19 e 4 óbitos em comunidades atendidas 
pelo Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 



  

➡️Yanomami  

Conforme boletim epidemiológico divulgado pelo Dsei Yanomami nesta 
quarta-feira (15), já são 262 casos registrados. De seus 37 polos bases, 24 
registraram casos. São eles: 

Maturacá  – 55 

Auaris - 51 

Waikas - 48 

Arathau – 20 

Haxiú – 10  

Maiá - 10 

Missão Catrimani – 10  

Waputha – 6  

Toototobi  – 6 

Waputha – 6 

Maloca paapiu - 5 

Surucucu – 5 

Inambu - 4 

Palimiu – 4  

Paapiu Novo – 4 



Venezuelanos – 4 

Alto Catrimani - 3  

Uraricoera – 3 

Apiau - 3 

Ajuricaba - 2 

Alto Mucajaí – 2  

Baixo Catrimani – 2  

Hakoma – 2 

Ajarani – 1 

Homoxi – 1 

Sauba - 1 
  

Os 4 óbitos em território Yanomami foram registrados nas regiões dos 
seguintes polo base: 

Maturacá – 2 

Uraricoera – 1 

Surucucu – 1 
 

Profissionais  



Um total de 202 profissionais do Dsei Yanomami tiveram a Covid-19 (até 
11 de julho). Não foram registrados óbitos entre o grupo.   
 

✅Capacitação em território indígena 

🤝Parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Dsei-ARN está 

garantindo treinamento a Agentes Indígenas de Saúde (AIS) que atuam nas 
comunidades. As capacitações já ocorreram em comunidades do Médio 
Uaupés, Iauaretê e Papuri. 

🤝Essa ação tem apoio logístico da Foirn e Funai. 

 

Pessoas que se recuperaram da Covid-19 podem ser infectadas de 
novo?  

O que diz a Organização Mundial da Saúde (OMS):  

É esperado que a maioria dos indivíduos infectados desenvolva uma 
resposta de anticorpos que forneça algum nível de proteção.  

O que ainda não se sabe é o nível de proteção ou quanto tempo vai 
durar.  

Atualmente, não há evidência de que as pessoas que se recuperaram 
da Covid-19 e tenham anticorpos estejam protegidas contra uma segunda 
infecção.  

A OMS está trabalhando com cientistas de todo o mundo para entender 
melhor a resposta do corpo à infecção por Covid-19. 

As pessoas podem ainda se reinfectar e transmitir, mesmo estando sem 
sintomas.  
 

➡️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. 
 


