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🏽Vacinação
São Gabriel da Cachoeira deve receber neste sábado (30) reforço nas
doses da vacina contra a Covid-19.
Segundo a equipe do Plano Nacional de Imunização (PNI) em São
Gabriel, a previsão é que nessa remessa, complementar à primeira fase, o
município receba:
▪️1.663 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz para aplicação da primeira dose;
▪️1.497 doses da Sinovac/Butantan monodose;
▪️520 doses da vacina Sinovac/Butantan multidoses.
No dia 19, o município já havia recebido 13.984 doses de imunizante
destinados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Distrito Sanitário
Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN) e Dsei Yanomami.
O município deve receber um total de 27.968 doses para primeira e
segunda fases.
O Amazonas conta, até o momento, com duas vacinas contra a Covid19: uma desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa
Sinovac, a Coronavac; e outra da empresa AstraZeneca em parceria com a
Universidade de Oxford, da Inglaterra.
Ao todo, o Amazonas já conta com 459 mil doses.
O Governo do Estado lançou ferramentas para que cada cidadão possa
acompanhar os índices de vacinação em seu município. Saiba mais sobre
essas ferramentas no site da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM)
(http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4409).
Os dados vacinais inseridos no sistema indica que em São Gabriel já
foram vacinados:
▪️100 indígenas aldeados;
▪️247 profissionais de saúde;
▪️151 idosos acima de 80 anos. O PNI esclarece que o índice de doses
aplicadas é maior e que esses dados estão sendo atualizados.

A Semsa informa que os idosos pertencentes ao grupo de prioridade
que ainda não foram vacinados podem se direcionar até a sua unidade de
saúde para receberem a dose da vacina.
Em casos de necessidade identificada pelo serviço de saúde, os idosos
serão vacinados na residência.

Vacinação dos Yanomami
O Dsei Yanomami deu início à imunização na quinta-feira, 28. Já foram
vacinados 129 indígenas dessa etnia, sendo 117 do polo-base Inambu e 12 na
Casai/São Gabriel.
Esses dados se somam aos divulgados acima pelo PNI. A atualização
não ocorre imediatamente, pois a documentação ainda será encaminhada pela
equipe que está em área.
Para atingir toda a população alvo da vacinação, o Dsei Yanomami vem
realizando mobilização inclusive via radiofonia, em língua Yanomami, e outras
ações.
🔼Cidade tem cerca de mil novos infectados em janeiro
🏽As medidas tomadas até agora em São Gabriel da Cachoeira para
evitar a contaminação pelo novo coronavírus estão fazendo efeito.
🏽O número de novos casos contaminados registrados na UBS Miguel
Quirino, referência para pacientes da Covid-19, teve redução na última
semana.
🏽Mas isso não é motivo para descuidar. Pelo contrário. O número de
pessoas contaminadas e internadas ainda é muito alto.
🏽Só neste mês, foram confirmados no município 1.076 casos e 13
óbitos.
🏽Além disso, o Estado ainda atravessa uma grande crise na área de
saúde. A estrutura disponível não suporta atender grande número de pacientes
ao mesmo tempo.

🏽Conforme o Governo do Estado, nesta sexta-feira (29), havia 617
pessoas aguardando leitos no Estado (506 leitos clínicos e 111 leitos UTI).
🏽A vacinação continua acontecendo, mas, por enquanto, a principal
arma é a prevenção.
🏽Cuide-se: evite sair, use máscaras, faça o distanciamento social, lave
sempre as mãos com água e sabão e, se possível, use álcool em gel.
🏽Lembre-se que as crianças também precisam de cuidados!

Comunidades
No território indígena, a situação também é preocupante.
Conforme levantamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai), em janeiro, na área do Dsei-ARN, foram registrados 79 casos da
Covid-19 e 4 óbitos.
Na área do Dsei Yanomami, foram registrados 89 novos casos e dois
óbitos.
Esses dados podem estar defasados, pois a atualização depende de
uma série de trâmites e do retorno de equipes que atuam em área.
▶️Reforço no oxigênio
🤝Em ação da Prefeitura, por meio da Semsa, e do Hospital de Guarnição de
São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC), os cilindros de oxigênio da unidade
hospitalar foram reforçados nesta semana. A operação teve apoio logístico do
Exército.
🤝Na quarta-feira (27), foram entregues no município 126 cilindros de oxigênio
abastecidos pela empresa White Martins em Manaus.
🤝Outros 44 cilindros devem ser trazidos aos município até segunda-feira (1).
▶️Decreto estadual prorrogado
✍🏼O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (29), que as medidas
restritivas para reduzir a taxa de infecção pelo novo coronavírus no Amazonas
serão prorrogadas por mais sete dias, sendo estendidas até o dia 7 de
fevereiro.

✍🏼Conforme informações do site oficial do Governo do Amazonas, o novo
decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), mantém a
restrição de circulação de pessoas no período de 24 horas, com exceção para
serviços considerados essenciais.
✍🏼Em São Gabriel, a Prefeitura aguarda a publicação do decreto estadual para
verificar qual medida tomará e se prorrogará a medida municipal de toque de
recolher de 24 horas.
✍🏼O novo decreto do Estado mantém a restrição de circulação por 24 horas,
permitindo apenas o funcionamento de supermercados varejistas e atacadistas
de pequeno, médio e grande porte e padarias (das 6h às 19h), drogarias e
farmácias (24 horas), mercados e feiras (das 4h às 15h) e serviços essenciais
das áreas da saúde e segurança.
✍🏼”Vale ressaltar que a restrição continua por 24 horas. Só saia de casa se for
extremamente necessário, para comprar alimentos, remédios, se for um caso
de urgência, de emergência, para levar alguém ao hospital, para ir no hospital
ou por alguma outra excepcionalidade. Se não houver essa necessidade, se
preserve, preserve os seus. Se proteja e proteja quem está do seu lado”,
explicou o governador.
▶️Casos em São Gabriel
Boletim divulgado nesta sexta-feira (29), pela Semsa, indica que em São
Gabriel há:
6.105 casos da Covid-19
16 novos casos em 24 horas
1.035 casos recentes confirmados
98 monitorados
490 monitorados/alta
5.542 recuperados
72 óbitos
41 internados, sendo 18 no HGu; 12 na UBS Miguel Quirino; 10 na UAPI
Dsei-ARN e 1 transferido para Manaus.
▶️Casos nas comunidades

Boletim epidemiológico divulgado em 29 de janeiro pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica:
2.152 casos confirmados e 17 mortes em comunidades atendidas pelo
Dsei ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos;
Dados do Dsei Yanomami indicam, até o dia 28:
1.263 casos confirmados e 12 mortes em comunidades atendidas pelo
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima.
➡️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).
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