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‼️Alta de casos e toque de recolher 

🏽Frente ao aumento acentuado de casos da Covid-19 em São Gabriel 

da Cachoeira e ao colapso do sistema de saúde em Manaus, que levou até 
mesmo à falta de oxigênio dentro de hospitais, a Prefeitura de São Gabriel e o 
Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 decidiram seguir decreto 
estadual e determinaram o toque de recolher ou lockdown na cidade. Desde 
esta sexta-feira (15) fica restrita a circulação das 19h às 6h.  

🏽Também estão em vigor os decretos municipal e estadual que 

autorizam o funcionamento apenas dos serviços essenciais. O Comitê reuniu-
se nesta sexta-feira (15) no Ginásio Arnaldo Coimbra. 

🏽O registro diário de casos da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira 

está atingindo índices próximos aos do pico da pandemia, em maio.  

🏽Em 27 de maio, havia no município 929 casos positivos da Covid-19, 

sendo que de um dia para o outro foram confirmados 188 casos. Naquela data, 
a prefeitura estava promovendo no município um mutirão de testagem, o que 
acabou elevando os registros. 

🏽Conforme o boletim divulgado na quinta-feira (14) pela Secretaria 

Municipal de Saúde (Semsa), em 24 horas foram confirmados no município 144 
casos. No boletim de sexta-feira (15), o índice de casos registrados em 24 
horas era de 82. 

 🏽O colapso da saúde em Manaus causou comoção em todo o país e 

afeta diretamente São Gabriel. A cidade não tem UTI e os casos graves são 
encaminhados à capital do Amazonas. 
 
‼️Redobre os cuidados 

Se você já teve a Covid-19, mantenha os cuidados, pois estudos 
indicam casos de reinfecção. Além disso, há pesquisas apontando que nova 
variante do novo coronavírus está em circulação no Amazonas. 

Use máscaras;  

🏽Mantenha distanciamento social;  

🛶Só saia de caso se for muito necessário;  



Lave as mãos com água e sabão e, se possível, use álcool em gel.  
 

▶️Oxigênio em São Gabriel  

A diretora do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira 
(HGuSGC), tenente-coronel Anaditália Pinheiro, informou nesta sexta-feira (15) 
que o hospital conta com duas usinas próprias de oxigênio que são capazes de 
fornecer o insumo a até 13 pacientes, dependendo da vazão, em 
funcionamento conjunto.  

Conforme informações do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio 
Negro (Dsei ARN), estão sendo reativadas 10 Unidades de Atendimento 
Primário Indígenas (UAPIs) em território indígena, todas elas com 
concentradores e cilindros de oxigênio. O Dsei Yanomami também mantém 
UAPIs ativas. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Praia, que é referência em São 
Gabriel para casos da Covid-19, está equipada com concentrados doados pela 
organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF). A instalação foi 
executada em parceria com o Dsei Yanomami 

Mesmo contando com outros equipamentos, o HGU, o Dsei Alto 
Rio Negro, o Dsei Yanomami e a UBS Praia precisam de cilindros de oxigênio. 

Os órgãos de saúde e os parceiros como FOIRN, Instituto 
Socioambiental (ISA), Expedicionários da Saúde (EDS), MSF e Greenpeace 
estão mobilizados para reforçar os cilindros de oxigênio e concentradores. 
 

Vacinação  

A população indígena aldeada está no grupo prioritário para receber a 
vacina contra a Covid-19, assim como os idosos e profissionais da saúde, 
conforme informado pelo Ministério da Saúde. Também foi divulgado pelo 
órgão que a previsão é que as vacinas comecem a ser distribuídas no próximo 
dia 20. 

 O Dsei-ARN, que atende à maior parte da população indígena que vive 
em comunidades no município de São Gabriel, informou que está preparado 
para dar início à imunização assim que as doses estiverem disponíveis.  



A previsão é vacinar 18.000 indígenas, com foco na população acima de 
18 anos, na área atendida pelo Dsei-ARN.   

A logística prevê que a vacina chegue aos Estados, seja encaminhada 
ao município e redistribuída ao Dsei, que utilizará suas equipes para promover 
a imunização.  

Foi informado que o órgão tem vasta experiência em vacinação em área 
indígena e terá o apoio do Ministério da Defesa para levar a vacina aos lugares 
mais remotos. 

Subsecretária municipal de Saúde de São Gabriel, Adelaide Amorim 
informa que o plano de vacinação no município está sendo organizado, 
havendo licitação para aquisição de geladeiras de apoio para armazenamento 
das doses. A previsão é que o município receba aproximadamente 20 mil 
doses. 
  

▶️Decreto 

Procuradora do município, Any Carvalho explica que devido à alta dos 
casos da Covid-19 e aos decretos estaduais, o município restringiu a abertura 
do comércio e a circulação de pessoas no município.  

O decreto do lockdown ou toque de recolher segue as normas estaduais 
e vale pelo período de 10 dias a contar desta sexta-feira (15). A exceção é 
transporte de cargas e produtos essenciais à vida, como alimentos, 
medicamentos e insumos médico-hospitalares.  

O delivery está autorizado a ser realizado até as 23h por comércios 
como supermercados, restaurantes, lanchonetes e drogarias.  

No dia 4, o Governo do Estado e o município já tinham publicado 
decreto restringindo o funcionamento do comércio aos serviços essenciais.  

Segundo a procuradora Any Carvalho, nos últimos dias a Prefeitura 
realizou uma série de reuniões com comerciantes de diversos segmentos da 
cidade explicando a necessidade de medidas mais rigorosas de controle da 
Covid-19.  

Com isso, espera-se maior adesão aos cuidados por parte dos 
comerciantes e da população em geral.  



 Ela informa ainda que a fiscalização das medidas será feita pela Guarda 
Municipal, Vigilância Sanitária e Polícia Militar.  

A procuradora reforça a necessidade de colaboração por parte da 
população e informa que, mesmo frente ao cenário de crise em saúde, há 
grupos realizando festas clandestinas.  
 

▶️Casos em São Gabriel da Cachoeira 

Boletim divulgado na quinta-feira, dia 14, pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há:  

5.560 casos da Covid-19 

82 novos casos em 24 horas 

541 casos recentes confirmados 

169 monitoramentos  

5.019 recuperados  

62 óbitos confirmados  

11 internados no HGU, em São Gabriel 

9 internados na UBS Praia 
 

▶️Casos nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 15 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; 



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

 🏽 🏽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 
 


