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▶️Força-tarefa para evitar perda de vacina 

 

🏽Uma força-tarefa para evitar perda de vacina contra a Covid-19 

devido ao vencimento do prazo de validade foi realizada pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde 
do Amazonas (FVS-AM) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nessa 
quarta-feira (14/4) em São Gabriel da Cachoeira. 

🏽Um total de 360 doses com prazo de validade de 14/4 estavam sob 

risco de serem desperdiçadas, mas na noite de terça-feira foi feita a 
convocação de professores de 40 anos ou mais para serem vacinados. 

🏽A vacinação aconteceu no Ginásio Alberto Coimbra, pela manhã. 

Durante a ação, a vacinação foi expandida a profissionais de educação de 30 
anos ou mais. 

🏽Secretária executiva adjunta do Interior da SES-AM, Rita Almeida 

esteve em São Gabriel nessa quarta-feira e informou que não houve perda de 
doses. 

🏽Ela explicou que o monitoramento da data de validade é mantido pelo 

Estado e que ações para evitar perda de doses estão sendo realizadas em 
outros municípios. 

🏽Rita Almeida informou que há um plano de ação para esses casos, 

quando a data de validade está próxima do prazo de vencimento, que prevê 
que o próximo grupo prioritário – dentro dos estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde - seja convocado. 

🏽Em São Gabriel da Cachoeira, o próximo lote a vencer será em 30 de 

abril. O objetivo é que, na próxima semana, seja feita busca ativa no grupo de 
pessoas com comorbidades para que não haja risco de perda de doses. 

🏽Os próximos grupos prioritários a serem vacinados são: profissionais 

de saúde com menos de 30 anos; pessoas privadas de liberdade e Forças 
Armadas. 

🏽A equipe da SES-AM trouxe a São Gabriel mais 485 doses da vacina 

de forma a reforçar o estoque para a segunda dose. 



🏽Subsecretária municipal de Saúde, Adelaide Amorim explica que a 

Semsa tem que cumprir um rigoroso controle para prestar contas sobre a 
aplicação das doses, o que vinha dificultando a convocação de grupos 
prioritários além dos já autorizados pelo Estado. Devido ao risco de perda de 
doses, o Conselho Municipal de Saúde e a Semsa solicitaram ao Estado maior 
autonomia na vacinação. 

🏽Segundo Rita Almeida, entre correr o risco de perder doses ou 

avançar com a vacinação para outros grupos, a orientação é priorizar a 
segunda alternativa. 
 

Vacina, parente! 

Esse é o principal recado dos órgãos de saúde: Vacina, parente! As 
doses da vacina são caras, a vacinação é a forma mais eficaz de controlar a 
pandemia. 

Se você pode vacinar, não desperdice essa chance.  

E não deixe de tomar a segunda dose. Informe-se no posto de saúde. 

Em São Gabriel da Cachoeira, podem ser vacinados: 

Indígenas aldeados; 

Idosos com 60 anos ou mais; 

Profissionais de saúde; 

Pessoas com comorbidades; 

Forças de segurança; 

Profissionais da educação com 30 anos ou mais. 
 

 ▶️Cobertura vacinal 



🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro: 

Ao menos 20.915 pessoas já foram vacinadas em São Gabriel da 
Cachoeira contra a Covid-19, sendo que 13.193 receberam a 1ª dose e 7.722 
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 12/4: 

Indígenas aldeados: 10.428 tomaram a 1ª dose e 6.448 receberam a 2ª 
dose; 

Profissionais de saúde: 973 tomaram a 1ª dose e 577 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 60 anos ou mais:  1.547 tomaram a 1ª dose e 695 
receberam a 2ª dose; 

Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 171 tomaram a 1ª dose; 

Força de segurança: 74 tomaram a 1ª dose. 
 

Resumindo: 

🏽Levando-se em conta que a estimativa indica que a população 

urbana de São Gabriel com 18 anos ou mais é de 18 mil pessoas e que 1.272 
pessoas tomaram as duas doses da vacina, a cobertura vacinal na sede é de 
7%. 

🏽Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-

AM), considerando o ambiente urbano e as comunidades e levando-se em 
conta quem tomou as duas doses, a cobertura vacinal em São Gabriel é de 
32,3%. 

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

população deve ser de 80% 
 
 ‼️Não relaxe nos cuidados 



O número de casos da Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira teve 
queda acentuada nos últimos sete dias. 

Na semana de 1 a 7 de abril, foram registrados 125 casos. De 8 a 14 de 
abril, o número caiu para 15. 

E, pela primeira vez, desde o início do ano, São Gabriel passou um dia 
sem registrar casos da Covid-19. Na terça-feira, 13/4, não houve novos casos 
na cidade.   

Secretária executiva adjunta do Interior da SES-AM, Rita Almeida 
observou que em São Gabriel há muitas pessoas andando sem máscara e 
grande número de aglomerações, o que pode colocar em risco os resultados 
positivos obtidos até agora. 

”Não é para relaxar. A população tem que continuar com os cuidados 
para que novas ondas e picos de Covid-19 não ocorram”, disse. 

Mesmo se você já tiver tomado a vacina, não deixe de tomar os 
cuidados. 

Você pode ter sido imunizado e, ainda assim, contrair a doença e 
transmitir a Covid-19. 

Use máscaras; 

Lave sempre as mãos com água e sabão; 

Mantenha o distanciamento social. 
 

▶️Dados da Covid-19 em São Gabriel 

Boletim divulgado nesta quarta-feira (14/4), pela Semsa, indica que em 
São Gabriel há: 

8.011 casos da Covid-19; 

1 novo caso em 24 horas; 



2.988 casos recentes confirmados; 

9 monitorados; 

2.437 monitorados/alta;      

7.564 recuperados; 

107 óbitos, sendo 61 em 2020 e 46 em 2021 (foram registrados dois 
óbitos em 9/4, mas são de casos que estavam em investigação, sendo que um 
ocorreu em janeiro/2021 e outro em fevereiro/2021); 

2 internados no HGu. Não há internados na UBS Miguel Quirino e na 
UAPI Dsei-ARN, nem transferidos para Manaus. 
 

 ▶️Dados por semana: 

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

últimas 24 horas. Veja 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; 

De 25 de fevereiro a 3 de março – 83; 

De 3 a 10 de março – 113; 



De 11 a 17 de março - 125; 

De 18 a 24 de março – 157; 

De 25 a 31 de março – 180; 

De 1 a 7 de abril – 125 casos; 

De 7 a 14 de abril – 15 casos. 

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

de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Nesta quarta-feira (14/4), 2 pessoas 
com Covid-19 estavam internadas no município. 
 

 ▶️Dados nas comunidades 

Boletim epidemiológico divulgado em 14/4 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

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

No informe anterior eram 2.284 registros e o mesmo número de óbitos. 

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

Não houve alteração de dados no comparativo com o informe anterior. 
 

 🔼Reforço para a Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos 

🤝 Nesta semana, a Campanha Rio Negro, Nós Cuidamos 

( noscuidamos.foirn.org.br), desenvolvida pela Foirn em parceria com o ISA, 
ganhou um reforço especial. 

🤝 A equipe da participante do Big Brother Brasil (BBB), Juliette, indicou 

a campanha para receber doações. A ação foi uma forma de comemorar os 20 
milhões de seguidores da BBB no Instagram. 

http://noscuidamos.foirn.org.br/


🤝 Com esse apoio, as redes da Foirn ganharam novos seguidores, 

dando ainda mais força à campanha que tem ações de enfrentamento à Covid-
19 junto aos povos tradicionais. 

🤝 Desde a primeira onda da pandemia, a Campanha Rio Negro, Nós 

Cuidamos apoia os indígenas com ações de segurança alimentar, doação de 
máscaras e material de higiene, além de informação sobre a pandemia e a 
importância da vacinação. 

🤝 As ações solidárias auxiliam os indígenas a permanecerem em suas 

aldeias, evitando maior de risco de contaminação. 
 

➡️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. 
 


