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▶️Entrevista  

🏽Epidemiologista da Fiocruz/Amazônia, Jesem Orellana explica sobre 

índice vacinal em São Gabriel da Cachoera. Leia abaixo: 

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), 
36,6% do público-alvo que deve receber a vacina da Covid-19 em São Gabriel 
da Cachoeira já foi imunizado. Esse índice indica que o município estará mais 
protegido numa possível terceira onda? 

❗️ 🏽Na verdade, o que há é o cumprimento de 36,6% do programa de 

aplicação de doses. Não é 36,6% de cobertura vacinal. O apropriado para se 
falar em cobertura vacinal é levar em conta a quantidade de indivíduos da 
população total (46.303/IBGE 2020). Nesse caso, a cobertura vacinal em São 
Gabriel é próxima de 20%, índice insuficiente para frear nova onda de contágio 
numa retomada da segunda onda ou terceira onda da epidemia de Covid-19. 

Em algumas comunidades indígenas, a maioria das pessoas já foi 
vacinada. Essas comunidades podem se sentir seguras quanto à questão da 
Covid-19?  

❗️ 🏽As vacinas protegem de forma bastante satisfatória contra as formas 

graves e principalmente contra as mortes causadas pela Covid-19. Mas, 
mesmo tendo a população indígena ou qualquer comunidade ou etnia 
vacinada, mesmo após 14 a 21 dias da segunda dose, caso a pessoa tenha 
contato com o vírus, ela pode se infectar e ficar assintomática ou apresentar 
quadro leve de Covid-19. Nessas duas situações você vai fazer o vírus circular 
dentro e fora da aldeia.   

Estamos vendo as atividades voltarem ao normal. É o momento para 
voltarmos à normalidade? 

❗️ 🏽Absolutamente não. Em 2020 vimos um movimento parecido com o 

de 2021, de muitas pessoas tentando passar uma mensagem que a pandemia 
estava se esgotando e que com a vacinação estaria tudo resolvido. Temos 
suspeitas que novas variantes, em especial a variante da Índia, possam driblar 
a resposta induzida por vacinas. É um grande equívoco brincarmos com a 
pandemia, acharmos que está se esgotando.   
 

▶️Cobertura vacinal 



🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro: 

Ao menos 25.086 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas 
em São Gabriel da Cachoeira, sendo que 15.448 receberam a 1ª dose e 9.638 
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 10/5: 

Indígenas aldeados: 11.355 tomaram a 1ª dose e 7.590 receberam a 2ª 
dose; 

Profissionais de saúde: 1.087 tomaram a 1ª dose e 665 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 60 anos ou mais:  1.614 tomaram a 1ª dose e 1.380 
receberam a 2ª dose; 

Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 485 tomaram a 1ª dose; 

Força de segurança e salvamento: 81 tomaram a 1ª dose; 

População privada de liberdade: 26 tomaram a 1ª dose; 

Forças Armadas: 385 tomaram a 1ª dose; 

Trabalhadores da educação: 405 tomaram a 1ª dose. 

Grávidas e puérperas: 10 tomaram a 1ª dose e 3 tomaram a 2ª dose. 

Resumindo: 

🏽Levando em conta que a população estimada de São Gabriel da 

Cachoeira é de 46.303 pessoas (IBGE/2020), a cobertura vacinal para segunda 
dose é de 20,7%. 

🏽O balanço de 4 de maio indicava cobertura vacinal de 20,5%. 



🏽Conforme a Fiocruz, a cobertura vacinal do município deve levar em 

conta a população geral de suscetíveis e não somente o público-alvo (pessoas 
com 18 anos ou mais).   

🏽Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 

(FVS/AM), a população de São Gabriel programada para ser imunizada contra 
a Covid-19 é de 26.352 pessoas, sendo que 36,6% desse total já recebeu as 
duas doses da vacina. 

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

população deve ser de 80% do total da população.  
 

 Grávidas e puérperas  

O Ministério da Saúde interrompeu a imunização de gestantes e 
puérperas (mulheres que tiveram bebê recentemente) com a vacina 
AstraZeneca/Oxford até que mais testes sejam realizados.  

Em São Gabriel, a vacinação de grávidas e puérperas continua com 
doses da CoronaVac/Butantan.  

Em um primeiro momento estão sendo vacinadas as grávidas com 
comorbidades. 
 

▶️Dados da Covid-19 em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta quarta-feira (12/5) pela Semsa indica que em 
São Gabriel há: 

8.074 casos da Covid-19; 

0 caso em 24 horas; 

3.045 casos recentes confirmados; 

0 monitorado; 

2.660 monitorados/alta;      



7.760 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 abril até agora: 

De 1 a 7 de abril – 125 casos; 

De 7 a 14 de abril – 15 casos: 

De 15 a 21 de abril – 3 casos; 

De 22 a 28 de abril – 15 casos. 

De 29 de abril a 4 de maio – 23 casos 

De 5 a 12 de maio – 5 casos 

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

de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Na quarta-feira (12/5), não havia 
internações por Covid-19 no município. 
 

 ▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 11/5 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 



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

Não houve alteração no número de casos e óbitos em relação aos dois 
informes anteriores. 

1.640 casos confirmados e 13 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 

Não houve alteração no número de casos e óbitos em relação aos dois 
informes anteriores.  
 

Dia da Enfermagem  

🏽O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado em 12 de maio.  

🏽Parabéns a essas e esses profissionais que merecem todo o 

reconhecimento, especialmente durante a pandemia.  

🏽Gratidão!  

 
‼️Mantenha os cuidados contra a Covid-19 

Use máscaras; 

🏽Mantenha distanciamento; 

🏽Evite as aglomerações; 

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

➡️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. 
 


