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‼️Quase 400 casos‼️ 

O número de casos confirmados da Covid-19 em São Gabriel da 
Cachoeira chegou a 397, segundo boletim epidemiológico divulgado nessa 
terça-feira, 19 de maio. As confirmações de óbitos subiram de 12 para 15. A 
cidade tem ainda 587 pessoas sendo monitoradas com suspeita da doença. Há 
14 internados, sendo nove no Hospital de Guarnição do Exército (HGU) e cinco 
transferidos para Manaus. 
 

Nas comunidades indígenas, os registros também avançam. Nessa 
terça-feira foram confirmados três casos de contaminação pelo novo 
coronavírus em Yanomami da comunidade de Nazaré.  
 

Lockdown  

Com o aumento dos casos da Covid-19, o Comitê decidiu pela 
prorrogação, por 10 dias, do lockdown seguindo as mesmas normas do decreto 
anterior.  

Comércio essencial está autorizado a funcionar das 6h às 15h.  

As pessoas podem transitar pelas vias da cidade, somente em caso de 
necessidade, também nesse mesmo horário. 

A redução do período de abertura do comércio chegou a ser discutida, 
mas chegou-se à conclusão que um horário mais restrito poderia gerar 
aglomeração nos estabelecimentos.  
 

✅Enfermarias nas aldeias 

Os casos da Covid-19 avançam também nas comunidades indígenas. 
Já são ao menos nove casos confirmados, com duas mortes. Além desses 
registros, nessa terça-feira foram confirmados três casos de Covid-19 em 
Yanomami da comunidade de Nazaré. 

Para reforçar o atendimento nas aldeias, o Comitê aprovou nessa terça-
feira o plano de instalação de enfermarias do Distrito Sanitário Especial 



Indígena do Alto Rio Negro (Dsei-ARN) em seis pontos estratégicos do 
território indígena, com dois reforços em São Gabriel da Cachoeira.  

O assunto será discutido nessa quarta-feira (20) com a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena.   

Pontos onde devem ser instaladas as enfermarias:  

🏽Iauaretê 

🏽Pari-Cachoeira  

🏽Taracuá 

🏽Maturacá 

🏽Tunuí Cachoeira 

🏽São Joaquim  

🏽Ramal/Cachoeirinha dos Padres (São Gabriel) 

🏽Hospital de Guarnição (HGU), com reforço de equipe. 

 

🛶Içana 

Para conter o avanço de casos do novo coronavírus para as 
comunidades indígenas do Alto Rio Negro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Fluvial da Semsa será utilizada como base para barreira sanitária da Foz do 
Içana (Boa Vista).  

A UBS Fluvial estava na Foz do Curicuriari e será transferida para o Alto 
Rio Negro.   

Com essa mudança, a barreira sanitária do Porto de Camanaus será 
reativada, com o apoio do Exército.  
 

✅Cooperação  



🏽 🏽A  Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) doou nessa 

terça-feira 200 testes rápidos para o Dsei-ARN. Os testes são primordiais para 
o monitoramento do novo coronavírus nas aldeias. 
 

✅Mais perto de casa 

⛴Os moradores de São Gabriel da Cachoeira que ficaram retidos em 

Manaus, com o fechamento dos portos devido à pandemia, estão retornando 
para casa. O barco Gênesis VIII saiu nessa terça-feira (19) da capital e deve 
chegar ao porto de Camanaus na quinta-feira (21).     

⛴Conforme o Comitê, nessa viagem embarcaram 176 passageiros, número 

que corresponde a 40% da capacidade total da embarcação.  

⛴Esse limite de passageiros é exigência da Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), como 
medida para minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus.  

⛴Uma equipe da Semsa está acompanhando e monitorando o grupo. 

⛴Chegando a São Gabriel, o grupo cumprirá quarentena e será monitorado 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

⛴A viagem em caráter excepcional foi autorizada pela Arsepam, após 

solicitação do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19. Estão 
retornando a São Gabriel principalmente as pessoas que estavam enfrentando 
dificuldades de se manter na capital, conforme identificado em triagem feita a 
pedido do comitê.  

⛴Após essa viagem, volta a valer o decreto estadual que suspende as 

viagens de embarcações de passageiros. 

⛴O transporte de pacientes realizado pela Semsa continuará ocorrendo 

dentro da normalidade. 
 

✅Merenda escolar    

🏽A Secretaria Municipal de Educação (Semed) dará continuidade a 

ações do Programa de Alimentação Escolar (Pnae), entregando merenda 
escolar, material didático e material de limpeza em comunidades indígenas.  

🏽Mesmo com as aulas suspensas devido à emergência em saúde, a 

distribuição de alimentos às famílias dos estudantes está autorizada. 

🏽As próximas entregas devem acontecer de 3 a 20 de junho em 

comunidades do Baixo e Alto Rio Negro; de Maturacá; do Içana; do Uaupés e 
do Tiquié. 

🏽Toda a ação seguirá as orientações da Vigilância e Semsa. A equipe 

utilizará Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os produtos serão 
higienizados. 



 

✅ Quais os critérios para que seja feito o teste da Covid-19 em 

pacientes do município de São Gabriel da Cachoeira A Subsecretária de 
Saúde, Adelaide Amorim, responde.  

❗️A Semsa está fazendo apenas o teste rápido da Covid-19. Para realizar esse 

teste, o paciente precisa:  

🏽1 – Estar sintomático, ou seja, ter sintomas de síndrome gripal, como 

febre, tosse, coriza e/ou falta de ar.  

🏽2 – Estar apresentando esses sintomas há pelo menos 8 dias. Isso 

acontece porque o teste rápido detecta a reação (os anticorpos) do organismo 
após contato com o vírus e, para isso, é necessário esperar esse período.  

🏽3 – Passar por avaliação médica. 

🏽4 – Estar em grupo de risco. Entre essas pessoas estão profissionais 

de saúde; grávidas; idosos com 60 anos ou mais; portadores de doenças como 
hipertensão, câncer, hepatite.  

❗️O centro de referência para sintomático de síndrome gripal com coriza, febre 

e tosse é a Escola Irmã Inês Penha, com atendimento 24 horas todos os dias 
da semana.  

❗️As pessoas que forem até a Escola Inês Penha e atenderem aos critérios 

acima terão o material coletado. O exame é feito no Centro de Referência 
Especializada Ambulatorial (Cream) e fica pronto em até 48 horas, sendo 
encaminhado para Unidade Básica de Saúde (UBS). O servidor da UBS entra 
em contato com o paciente via telefone informado o resultado. 

❗️Caso o período com sintomas ainda não tenha chegado ao oitavo dia (pelo 

menos), o paciente será cadastrado pela Vigilância Epidemiológica.  

❗️Quando esse período estiver completo, a equipe do laboratório irá até a casa 

da pessoa para fazer o teste. O resultado sai na hora. 

❗️O outro exame que detecta a Covid-19, chamado PCR, está sendo feito 

somente no HGU, em pacientes internados.  
 

Preço abusivo  

🏽Em tempos de pandemia e comércio restrito, tem gente aproveitando 

e subindo o valor cobrado por alguns produtos.  



Fique de olho. Se encontrar preço abusivo, denuncie ao Procon pelo 
whatsApp (97) 98432 4147.  

🏽Na denúncia, informe o nome do estabelecimento, o produto com 

preço elevado e, se for possível, tire uma fotografia da mercadoria com seu 
valor. 
 

➡️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); 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 
 


