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Mais da metade dos pacientes testados na UBS Praia estão com Covid-
19 

A maior parte dos pacientes atendidos na UBS Praia desde que o local 
passou a funcionar como Centro de Referência para a Covid-19 em São 
Gabriel da Cachoeira testou positivo para a doença.  

Conforme balanço divulgado por Médicos Sem Fronteiras (MSF), do dia 
7 até o dia 10 deste mês foram atendidas 486 pessoas na UBS Praia.  

Entre esses pacientes, 405 fizeram o exame, sendo que 221 testaram 
positivo, o que corresponde a 55%.  

O exame deu negativo para 184 pacientes. 

As 81 pessoas que não fizeram o teste passaram por avaliação clínica, 
mas não apresentavam sintomas claros da Covid-19 ou foram diagnosticados 
com outras doenças, como malária. 

A UBS Praia funciona 24 horas por dia e tem 5 leitos para oferta de 
oxigênio para pacientes com quadros leves. A unidade foi estruturada pela 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o apoio da organização 
humanitária MSF. 
 

▶️MSF reforça equipe 

🤝A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) irá reforçar sua 

atuação em São Gabriel da Cachoeira no combate à Covid-19, com incremento 
de pessoal.  

🤝Uma equipe está no município desde o final de 2020. Inicialmente, os 

profissionais atuaram em promoção à saúde e treinamentos.  

🤝Entre as principais ações de MSF na cidade está a ampliação da 

capacidade de testagem, com doação de insumos que permitem que os 
exames sejam realizados no município, o que garante agilidade no 
diagnóstico.  
 

🛶Comunidades  

🏽O aumento de casos em território indígena também preocupa os 

órgãos de saúde em São Gabriel.  



🏽Entre as comunidades que já registram alta de casos estão Pari-

Cachoeira, Iauaretê e região do Médio Içana.  

🏽No Território Yanomami também há novos registros da Covid-19. 

🏽Além disso, moradores da comunidade Waruá, do povo Dãw, próximo 

a São Gabriel, relatam a volta de contaminação pelo novo coronavírus.  

🏽Nesta segunda-feira (11), representantes dos órgãos de saúde que 

atuam no território indígena participaram de reunião para discutir a situação. 

🏽A FOIRN já está se mobilizando para apoia ações de combate à 

doença. Uma das medidas é a doação de oxímetros às equipes de saúde que 
atuam em área indígena.  
 

▶️Ministro 

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve nesta segunda-feira (11) 
em Manaus. Durante solenidade, o governador do Amazonas, Wilson Lima, fez 
um apelo para que o Estado tenha prioridade para receber a maior quantidade 
possível de doses da vacina contra a Covid-19. 

O ministro Eduardo Pazuello informou que o plano de vacinação segue 
três períodos do cronograma em curto, médio e longo prazo, e que todos os 
estados receberão a vacina simultaneamente. Entretanto, não informou a 
possível data para início da imunização. 

Conforme notícias divulgadas pela imprensa, o governador Wilson Lima 
disse que a previsão é que as primeiras doses da vacina cheguem ao Estado 
do Amazonas em 20 de janeiro. A estimativa é que o Estado receba 1 milhão 
de doses durante o ano de 2021. 
 

▶️Decreto  

🏽A Prefeitura de São Gabriel convida representantes de vários 

segmentos para reunião de esclarecimento sobre novo decreto com medidas 
de combate à Covid-19. Para participar dos encontros é necessário o uso de 
máscaras.  
Veja abaixo o cronograma das reuniões  

Dia 12, terça-feira: 



Casa lotérica, Banco do Brasil e Bradesco, às 8h30, no Salão Nobre; 

Associação de transportes (moto-táxi; táxi-lotação; táxi-carga; ônibus e 
micro-ônibus), às 14h, no Ginásio Arnaldo Coimbra 
Representantes das Igrejas, às 16h, no Ginásio Arnaldo Coimbra; 

Representantes de comércios, hotéis, albergues, pousadas, farmácias, 
padarias e restaurantes, às 18h, no Ginásio Arnaldo Coimbra; 

Dia 13, quarta-feira  

Profissionais liberais, academias, consultórios privados, consultórios 
veterinários, financeiras, postos de combustíveis, conveniência, serviços 
notariais, às 8h, no Ginásio Arnaldo Coimbra; 

Feiras e vendedores de praças, às 12h, no Ginásio Arnaldo Coimbra; 
   

▶️Casos em São Gabriel da Cachoeira 

Boletim divulgado na segunda-feira, dia 11, pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há:  

5.240 casos da Covid-19 

221 casos recentes confirmados 

4.351 recuperados  

61 óbitos confirmados  

4 internados, sendo 4 em São Gabriel 
 

▶️Casos nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 11 de janeiro pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica:  



2.079 casos confirmados e 13 mortes em comunidades atendidas pelo 
Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro Dsei ARN em São Gabriel 
da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos; 

1.184 casos confirmados e 10 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 
  
‼️Cuidados 

🏽 🏽Mantenha os cuidados: use máscaras, mantenha 

distanciamento social, lave sempre as mãos com água e sabão e, se possível, 
passe álcool gel. 

🏽 🏽Em caso de sintomas, procure o serviço de saúde. 

🏽 🏽Os principais sinais da Covid-19 que devem ser observados 

são:  

🏽Tosse;  

🏽Febre;  

🏽Cansaço e/ou fadiga; 

🏽Coriza ou congestão nasal;  

🏽Dor de garganta;  

🏽Dor de cabeça; 

🏽Diarreia;  

🏽Dificuldade de respirar. 

 

▶️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 
 


