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 ▶️Cobertura vacinal 

🏽Balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 

(FVS-AM) aponta que, em São Gabriel da Cachoeira, 10.631 pessoas já 
tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19.  

🏽Isso quer dizer que 22,9% da população total (46.303 

pessoas/estimativa IBGE 2020) da cidade está imunizada. Na semana 
passada, esse índice era de 22,09%.  

🏽Esse índice ainda não é suficiente para garantir a proteção 

coletiva. Dessa forma, é necessário manter os cuidados preventivos contra a 
doença.  

🏽A Fiocruz informa: a cobertura vacinal para garantir a proteção 

da população deve ser de 80%. 

🏽A vacinação dos profissionais de transporte de carga e 

passageiros já teve início, mas o número de imunizados desse segmento ainda 
não consta do vacinômetro. 

🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro: 

Ao menos 26.876 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas 
em São Gabriel da Cachoeira, sendo que 16.245 pessoas receberam a 1ª dose 
e 10.631 tomaram as duas doses. 

O vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM) indica que já receberam a dose da vacina contra a Covid-19 até 2/6: 

Indígenas aldeados: 11.924 tomaram a 1ª dose e 8.416 receberam a 2ª 
dose; 

Profissionais de saúde: 1.159 tomaram a 1ª dose e 747 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 60 anos ou mais: 1.639 tomaram a 1ª dose e 1.438 
receberam a 2ª dose; 



Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 478 tomaram a 1ª dose e 
21 receberam a 2ª dose; 

Força de segurança e salvamento: 85 tomaram a 1ª dose; 

 Pessoa com deficiência permanente: 26 tomaram a 1ª dose 

Forças Armadas: 391 tomaram a 1ª dose e 1 recebeu a 2ª dose; 

Trabalhadores da educação: 483 tomaram a 1ª dose e 4 receberam a 2ª 
dose. 

Grávidas e puérperas: 16 tomaram a 1ª dose e 4 tomaram a 2ª dose.  
 
‼️Alerta para nova variante  

🏽O Ministério da Saúde encaminhou às secretarias de Saúde de todo 

o país, inclusive de São Gabriel da Cachoeira, alerta sobre a variante indiana 
do novo coronavírus.  

🏽Até 27 de maio, quando o alerta foi divulgado, oito casos de infecção 

pela nova variante tinham sido confirmados. 

🏽A variante indiana é preocupante considerando a sua 

transmissibilidade e resposta de neutralização da vacina 

🏽Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde estão aquelas 

que não envolvem uso de remédios, como: 

Distanciamento social; 

Etiqueta respiratória;  

Higienização das mãos;  

Uso de máscaras;  



Limpeza e desinfeção de ambientes; 

Isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações 
médicas.  

 🏽Segundo o Ministério da Saúde, embora a curto-médio prazo a 

vacinação provavelmente contribuirá para a resposta, estas medidas imediatas 
são essenciais até que as doses estejam disponíveis em número suficiente. 
 

▶️Dados da Covid-19 em São Gabriel  

Boletim divulgado na quarta-feira (2/6), pela Semsa, indica que em São 
Gabriel há: 

8.090 casos da Covid-19; 

0 caso em 24 horas; 

3.061 casos recentes confirmados; 

1 monitorado; 

2.663 monitorados/alta;       

7.763 recuperados; 

108 óbitos, sendo 61 em 2020 e 47 em 2021; 

0 internação por Covid-19. 
 

▶️Dados por semana: 

🏽Desde 14 de janeiro a Semsa divulga os casos registrados nas 

últimas 24 horas. 

🏽Dessa data até agora, a semana com maior número de casos foi de 

14 a 20 de janeiro, com 438 registros.    



🏽Confira abaixo o número de casos nas semanas de maio e junho até 

agora:  

De 29 de abril a 4 de maio – 23 casos 

De 5 a 12 de maio – 5 casos  

De 13 a 19 de maio – 3 casos  

De 20 a 26 de maio – 1 caso 

De 27 de maio a 2 de junho – 1 caso 

🏽No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi 

de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Na quarta-feira (2/6) não havia 
internações por Covid-19 no município. 
 

▶️Dados da Covid-19 nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 2/6 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.337 casos confirmados e 26 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei-ARN em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 
Barcelos; 

No boletim anterior eram 2.331 casos com 25 óbitos.  

1.645 casos confirmados e 18 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 

No boletim anterior eram 1.640 casos e 13 óbitos. As mortes registradas 
nessa semana podem ter ocorrido em período anterior.  
  

➡️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. 
 


