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▶️Alteração no registro de óbitos 

🏽Os registros de mortes causadas pela Covid-19 em São Gabriel da 

Cachoeira foram atualizados. Com isso, o índice de óbitos subiu de 94 para 99, 
sendo 60 em 2020 e 39 somente nos dois primeiros meses deste ano.   

🏽Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), esses cinco 

óbitos são de casos que ainda estavam sob investigação e agora foram 
confirmados como tendo sido causados pela Covid-19.  

🏽Desses 5 óbitos:  

1 ocorreu em julho de 2020; 

1 ocorreu em janeiro de 2021; 

3 ocorreram em fevereiro de 2021. 

🏽Dos 39 óbitos registrados este ano, 22 aconteceram em janeiro e 17 

ocorreram em fevereiro.  
 

▶️Dados em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta sexta-feira (12/3), pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há:  

7.264 casos da Covid-19;   

11 novos casos em 24 horas; 

2.235 casos recentes confirmados; 

62 monitorados; 

1.664 monitorados/alta;    



6.703 recuperados;   

99 óbitos (60 em 2020 e 39 em 2021); 

1 internado no HGu. Não há internados na UBS Miguel Quirino; na UAPI 

Dsei-ARN e em Manaus. 
 
‼️Continue com os cuidados  

Mesmo com a flexibilização das atividades na cidade, todos os cuidados 
devem ser mantidos! A pandemia não acabou.  

Use máscaras; 

Mantenha o isolamento social; 

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

 

🏽Vacinômetro 

Até esta sexta-feira, 12/3, ao menos 14.852 pessoas foram vacinadas 

em São Gabriel da Cachoeira contra a Covid-19, sendo que 10.497 receberam 
a 1ª dose e 4.355 tomaram a 2ª dose, conforme o Programa Nacional de 
Imunização (PNI) local. 

Já receberam a dose da vacina contra a Covid-19:  

Indígenas aldeados: 8.726 tomaram a 1ª dose e 3.523 receberam a 2ª 

dose; 

Profissionais de saúde: 695 tomaram a 1ª dose e 359 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 80 anos ou mais: 228 tomaram a 1ª dose e 142 receberam a 
2ª dose; 



Idosos de 75 a 79 anos: 179 tomaram a 1ª dose e 118 receberam a 2ª 

dose; 

Idosos de 70 a 74 anos: 290 tomaram a 1ª dose e 213 receberam a 2ª 

dose; 

Idosos de 65 a 69 anos: 379 tomaram a 1ª dose. 
 

Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), até 
esta sexta-feira, São Gabriel imunizou 58,9% do público-alvo com a primeira 

dose (no levantamento anterior esse número era maior, mas pode ter havido 
algum equívoco na contagem) e 24,4% do público-alvo com a segunda dose. 
 

▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 12/3 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.234 casos confirmados e 25 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 

Barcelos; 

No boletim anterior eram 2.226 casos e 22 óbitos.  
- Os novos casos podem ter ocorrido em outra data e terem sido cadastrados 

agora.  

1.474 casos confirmados e 10 mortes em comunidades atendidas pelo 

Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima.  

No boletim anterior eram 1.485 casos e 10 óbitos. (Boletim do Dsei 
Yanomami registra 12 óbitos).  

- Os novos casos podem ter ocorrido em outra data e terem sido cadastrados 
agora.  

 

➡️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. 
 


