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🏽Vacinômetro  

Ao menos 1.531 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em São 
Gabriel da Cachoeira. 

O vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indica que já 
receberam a dose da vacina contra a Covid-19, até 5/2:  

🏽996 indígenas aldeados; 

🏽295 profissionais de saúde; 

🏽158 idosos com 80 anos ou mais; 

🏽82 idosos de 75 a 79 anos. 

 

ATENÇÃO, PARENTE. Está com dúvidas sobre a vacina? 
Pergunte ao agente de saúde, mas não deixe de tomar a dose. É essa dose 
que vai ajudar a controlar a pandemia. Não acredite em fake news. 

A Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas fez uma entrevista 
com a médica Ana Lúcia Pontes, da Fiocruz, esclarecendo dúvidas sobre a 
vacina.  

Veja o que a médica diz: “As vacinas são a nossa maior aposta 
para controlar a pandemia. Primeiro porque as vacinas fazem a prevenção: 
evitam que as pessoas tenham a doença e evitam as formas graves da 
doença. É importante que todo mundo saiba que a produção de vacinas é um 
conhecimento de mais de 100 anos no mundo e no Brasil.”   

🏽Quer entender mais sobre a vacina? Escute aqui o programa 

da Rede Wayuri, produzido por Cláudia Wanano!  
https://soundcloud.com/wayuri-audio/boletim-wayuri-programa-62 
 

https://soundcloud.com/wayuri-audio/boletim-wayuri-programa-62


🛶Vacinação no Rio Tiquié e médio Uaupés 

A campanha de vacinação contra a Covid-19 chegou nesta semana a 
comunidades de difícil acesso no Rio Tiquié e médio Uaupés.  

O Exército, por meio da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e do Comando 
Fronteira Rio Negro – 5º Bis, deu apoio logístico ao Dsei-ARN.  

Doses aplicadas em 3 e 4/2: 

🏽Buriti: 11 

🏽Acará Poço: 6 

🏽Fronteira: 6 

🏽Santa Terezinha: 12  

🏽Jabuti: 7 

🏽Imaculada: 8 

🏽Caruru Cachoeira: 9 

🏽São Pedro: 37 

🏽Santo Atanásio: 37 

 

🏽 🏽Covid-19 e as crianças 

O alerta de cuidados contra a Covid-19 vale também para as crianças!  

Somente no mês de janeiro, 63 crianças de 0 a 10 anos tiveram a Covid-
19 em São Gabriel da Cachoeira.  



Mesmo não estando no grupo de risco, algumas crianças evoluem para 
casos graves e podem até morrer. 

O número de criança com Covid-19 está aumentando no município. 
Pesquisadores indicam que a nova variante do vírus pode estar ligada a esse 
crescimento. 

Pediatra do HGu, doutor Candeia dá dicas de cuidados:  

🏽Evitar qualquer tipo de aglomeração e só sair se for necessário;   

🏽Caprichar na boa alimentação; 

🏽Se a criança estiver amamentando, mantenha o leite materno;  

🏽Mantenha o calendário vacinal de rotina em dia;  

🏽Cuidado para evitar acidentes domésticos.  

As máscaras são recomendáveis para crianças acima de 2 anos 
 

Duas mortes a cada dia 
‼️Não se descuide: mantenha o distanciamento, só saia se necessário, use 
máscaras, lave bem as mãos com água e sabão, além de usar álcool em gel.  
‼️São Gabriel da Cachoeira chega a esta sexta-feira, 5/2, com o total de 87 
mortes provocadas pela Covid-19.  
‼️Em uma semana (29/01 a 5/2), foram 15 óbitos por Covid-19, ou seja, é uma 
média de 2,1 casos por dia.  
‼️O boletim da Semsa informa: em todo o ano de 2020 foram 59 mortes. Este 
ano, o índice já chega a 28. 
 

▶️Preocupação 

As falhas de fornecimento de energia que atingem o município 
comprometem o pleno funcionamento dos serviços de saúde e preocupam o 
Comitê de Crise. A empresa responsável pela prestação do serviço já foi 
notificada para que encontre uma solução para o problema.  
 

▶️Dados em São Gabriel 



Boletim divulgado nesta sexta-feira (5/2), pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há:  

6.340 casos da Covid-19; 

35 novos casos em 24 horas; 

1.270 casos recentes confirmados; 

83 monitorados; 

770 monitorados/alta; 

5.810 recuperados; 

87 óbitos; 

22 internados, sendo 9 no HGu; 7 na UBS Miguel Quirino; 5 na UAPI 
Dsei-ARN e 1 transferido para Manaus. 
 

▶️Faixa etária  

Confira abaixo o número de pessoas que tiveram Covid-19 em janeiro, 
em São Gabriel, de acordo com a faixa etária:  

0 a 10 anos – 63 pessoas  

11 a 19 anos – 50 pessoas  

20 a 39 anos – 532 pessoas  

40 a 59 anos – 304 pessoas  

60 a 69 anos – 129 pessoas  

Idosos acima de 70 anos - 32 



 

▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 5 de fevereiro pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.152 casos confirmados e 20 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 28/01: 

1.263 casos confirmados e 12 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 
 

✅Boas notícias!  

As fotos de profissionais do HGu, UBS Miguel Quirino e Uapi Dsei-ARN 
junto a pacientes da Covid-19 curados e tendo alta estão circulando pelas 
redes sociais!  

Nesta sexta-feira, 5/2, por exemplo, duas crianças Yanomami que 
estavam internadas com Covid-19 tiveram alta da UBS Miguel Quirino.  

Parabéns e gratidão aos profissionais de saúde que estão na linha de 
frente do combate à Covid-19.  
 

🤝Parceria 

🏽Em mais uma ação de apoio logístico a São Gabriel, o Greenpeace 

entregou no município, na quinta-feira, 12 cilindros de 50 litros de oxigênio; 4 
cilindros de 5 litros; 1 cilindro de 10 litros para o Dsei. 

🏽A articulação da ação envolveu Foirn, EDS, Greenpeace e Dsei-

ARN.  
 

 ➡️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 
 


