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Cachoeira – Informe 84 – 26 de fevereiro de 2021*
✅Médicos Sem Fronteiras
A equipe da organização humanitária em saúde Médicos Sem Fronteiras
(MSF) encerrará suas ações em São Gabriel no próximo domingo (28/02).
Coordenadora do projeto MSF em São Gabriel da Cachoeira, Caroline
Debrabant explica que está sendo registrada uma queda de casos da Covid-19
nas últimas semanas.
”MSF comunica a finalização de suas atividades no município, confiante
de que a população de São Gabriel da Cachoeira continuará a receber a
atenção adequada da Semsa e demais autoridades competentes”, disse
Caroline Debrabant.
Ela informa, no entanto, que a estabilização ocorre num nível elevado, o
que requer vigilância constante.
Somente em janeiro e fevereiro de 2021 foram registrados em São
Gabriel da Cachoeira 1.994 casos da Covid-19 e 35 óbitos.
A coordenadora reforça que a pandemia não acabou e que MSF
recomenda à população continuar a tomar todos os cuidados de prevenção.
Alguns integrantes da equipe que está atuando em São Gabriel
reforçarão projetos de MSF em Manaus, Tefé e no estado de Roraima (Boa
Vista e Pacaraima).
🤝A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e
as demais entidades que compõem o Comitê de Enfrentamento e Combate à
Covid-19 agradecem todo o suporte e empenho que as equipes MSF vêm
dando aos serviços de saúde de São Gabriel da Cachoeira.
🤝”Com atuação ágil, as equipes MSF apoiaram na organização dos
serviços de saúde voltados a pacientes da Covid-19, ajudando a salvar vidas e
a controlar a propagação do novo coronavírus. Fica o nosso agradecimento”,
disse o secretário municipal de Saúde, Fábio Sampaio.
▶️Dados em São Gabriel

Boletim divulgado nesta sexta-feira (26/2), pela Semsa, indica que em
São Gabriel há:
7.023 casos da Covid-19;
12 novos casos em 24 horas;
1.994 casos recentes confirmados;
65 monitorados;
1.450 monitorados/alta;
6.490 recuperados;
94 óbitos (59 em 2020 e 35 em 2021);
4 internados, sendo 1 no HGu; 2 na UBS Miguel Quirino; 1 na UAPI
Dsei-ARN.
▶️Casos por semana
🏽Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas
últimas 24 horas. Confira abaixo a soma dessas confirmações a cada sete dias,
começando no dia 14/01:
De 14 a 20 de janeiro – 438;
De 21 a 27 de janeiro – 228;
De 28 de janeiro a 3 de fevereiro – 189;
De 4 a 10 de fevereiro - 302;
De 11 a 17 de fevereiro - 257;

De 18 a 24 de fevereiro – 206.
🏽Nesse período, o maior número de pessoas internadas foi de 45,
índice registrado em 22 de janeiro. O menor número de internados foi de 6
pessoas, em 24 de fevereiro. Nesta sexta-feira (26/2) havia 4 internados.
▶️Dados nas comunidades
Boletim epidemiológico divulgado em 23 de fevereiro pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica:
2.204 casos confirmados e 21 mortes em comunidades atendidas pelo
Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e
Barcelos;
No boletim do dia 23/02 eram 2.204 casos. Ou seja, houve 27 novos
registros.
1.448 casos confirmados e 10 mortes em comunidades atendidas pelo
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. (Boletim do Dsei Yanomami registra
12 óbitos).
No boletim do dia 23/02 eram 1.423 casos. Ou seja, houve 25 novos
registros.
▶️Campanhas preventivas
🏽A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem reforçando
campanhas educativas para conscientização da importância das medidas de
prevenção contra a Covid-19.
🏽Há ações de fiscalização, campanhas educativas no comércio e
divulgação de informações nas redes sociais.
🏽Em uma das campanhas, a equipe de fiscalização faz um apelo de
apoio: “Estamos nas ruas por você! Não somos seus inimigos. Ajude-nos!”

🏽Para denunciar festas clandestinas, entre em contato pelo whatsApp
(97) 98443 8144.
🏽Faça a sua parte:
Use máscara;
Mantenha distanciamento;
Só saia se necessário;
Lave bem as mãos com água e sabão e, se possível, use álcool em gel.

🏽Vacinômetro
Ao menos 8.935 pessoas já foram vacinadas em São Gabriel da
Cachoeira contra a Covid-19, sendo que 8.577 receberam a 1ª dose e 358
tomaram a 2ª dose.
O vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que já
receberam a dose da vacina contra a Covid-19, até 23/2:
Indígenas aldeados: 7.420 tomaram a 1ª dose;
Profissionais de saúde: 572 tomaram a 1ª dose e 300 receberam a 2ª
dose;
Idosos com 80 anos ou mais: 175 tomaram a 1ª dose e 17 receberam a
2ª dose;
Idosos de 75 a 79 anos: 163 tomaram a 1ª dose e 13 receberam a 2ª
dose;
Idosos de 70 a 74 anos: 247 tomaram a 1ª dose e 28 receberam a 2ª
dose.

🦠Vacina, parente! Só assim vamos controlar a pandemia!

🏽Solidariedade e conhecimento indígena
Em ação solidária, a conhecedora tradicional Jacinta Sampaio, da etnia
Tukano, moradora da comunidade Balaio, veio a São Gabriel para produzir e
distribuir chás medicinais da floresta em reforço ao enfrentamento da
pandemia.
A ação teve o apoio da Foirn e foi finalizado na quinta-feira (25).
➡️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. Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - Foirn.
Se quiser receber nosso informe direto no seu celular, envie um
WhatsApp para (31) 99806 2958.

