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▶️Novos casos registrados
🏽Dois novos casos de Covid-19 foram registrados em São Gabriel,
esta semana.
🏽A Vigilância Epidemiológica informa que uma dessas pessoas é
profissional da saúde que tomou as duas doses da vacina e contraiu a Covid19. O quadro não se agravou.
🏽A outra pessoa é um senhor de 69 anos. Ainda não há informação se
ele também foi vacinado.
🏽Uma criança que estava internada no HGU fez o teste rápido em São
Gabriel e deu positivo. Mas o exame PCR feito em Manaus deu negativo.
🏽No território Yanomami, em Maturacá, dois jovens menores de 18, ou
seja, que não foram vacinados, testaram positivo para Covid-19. Esses
registros ainda não entraram no balanço da Sesai.
🏽Mesmo quem foi vacinado deve continuar tomando todos os
cuidados. Os imunizados podem pegar a Covid-19, não apresentar sintoma e
transmitir o vírus.
🏽
🏽Não é o momento de se descuidar. As medidas preventivas
devem ser mantidas:
Evite aglomerações;
Mantenha distanciamento social;
Use máscaras;
Lave sempre as mãos com água e sabão. Se possível, use álcool em
gel;

Você que está nas comunidades: não deixe de tomar os cuidados!

▶️

Veja o que diz a Vigilância Epidemiológica

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica em São Gabriel da
Cachoeira, a enfermeira Bagda Maia explica que o município atravessa neste
mês de junho um momento parecido com o ocorrido entre a primeira e a
segunda onda da pandemia: há uma manutenção do registro de poucos casos,
mas se os cuidados não forem tomados, pode haver novo aumento de
contaminações pelo novo coronavírus.
O número de casos e internações no município estão sob controle, mas
esses não são os únicos indicadores que devem ser observados.
Quais os fatores de risco:
❗️A cobertura vacinal ainda não é suficiente para garantir a proteção coletiva. A
vacinação chegou a 23,7% da população total, mas a Fiocruz informa que para
ter a proteção coletiva esperada, esse índice tem que ser próximo a 80%;
❗️Há o risco de surgimento e circulação de novas cepas do vírus;
❗️A estrutura de atendimento a casos graves da Covid-19 não melhorou muito
na cidade. O município conta agora com a Usina de Oxigênio do Rio Negro,
doada pelo Greenpeace à FOIRN e cedida à prefeitura. Entretanto, ainda não
há estrutura de UTI, sendo que se houver agravamento, a referência é
Manaus;
❗️ O relaxamento da população quanto aos cuidados preventivos.
A UBS Miguel Quirino mantém atendimento das 7h às 23h, com
estrutura para internação;
A Semsa está reforçando ações de educação em saúde e, em maio,
realizou reunião com categorias profissionais para reforçar a necessidade da
prevenção contra a Covid-19. Outras ações estão sendo adotadas.

▶️

🏽Vacina, parente!!

São Gabriel dará início na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, à
vacinação da população em geral.

Durante toda a semana que vem, de 21 a 25 de junho, poderão ser
vacinadas todas as pessoas de 55 a 59 anos.
Se você está nessa faixa etária, procure a unidade de saúde mais
próxima de sua residência, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.
É necessário levar: CPF; cartão do SUS; cartão de vacinação e
comprovante de residência.
Até agora estavam sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários.
Agora a vacinação se estenderá para toda a população acima de 18 anos.
Confira o calendário de vacinação das próximas três semanas:
21 a 25 de junho: população sem comorbidade na faixa etária de 55 a 59
anos;
28 de junho a 2 de julho: população sem comorbidade na faixa etária de
50 a 54 anos;
5 a 9 de julho: população sem comorbidade na faixa etária de 45 a 49
anos.
▶️Cobertura vacinal
🏽A cobertura vacinal contra a Covid-19 em São Gabriel da
Cachoeira atingiu, em 18 de junho, 23,3% da população total do município. Na
semana anterior, esse índice era de 23,1%.
🏽Vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas (FVS-AM) indica que 10.779 pessoas já tomaram as duas doses da
vacina contra a Covid-19 na cidade. Levando em conta que a população
estimada de São Gabriel da Cachoeira é de 46.303 pessoas (IBGE/2020),
chega-se ao índice de 23,3%.
🏽Entre as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina,
8.524 são indígenas aldeados, enquanto 2.255 são da área urbana.
🏽

🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro da SEMSA:

Ao menos 27.665 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas
em São Gabriel da Cachoeira, sendo que 16.876 pessoas receberam a 1ª dose
e 10.779 tomaram as duas doses.
O vacinômetro da FVS/AM indica que já receberam a dose da vacina
contra a Covid-19 até 18/6:
Indígenas aldeados: 12.062 tomaram a 1ª dose e 8.524 receberam a 2ª
dose;
Profissionais de saúde: 1.178 tomaram a 1ª dose e 747 receberam a 2ª
dose;
Idosos com 60 anos ou mais: 1.648 tomaram a 1ª dose e 1.449
receberam a 2ª dose;
Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 528 tomaram a 1ª dose e
32 receberam a 2ª dose;
Pessoas com deficiência permanente: 38 receberam a 1ª dose e 1
recebeu a 2ª dose;
Forças de segurança e salvamento: 127 tomaram a 1ª dose e 1 recebeu
a 2ª dose;
População privada de liberdade: 26 tomaram a 1ª dose;
Funcionários do sistema de privação de liberdade: 6 tomaram a primeira
dose
Forças Armadas: 455 tomaram a 1ª dose e 6 receberam a 2ª dose;
Trabalhadores da educação: 544 tomaram a 1ª dose e 11 receberam a
2ª dose.
Grávidas e puérperas: 17 tomaram a 1ª dose e 5 tomaram a 2ª dose.
Profissionais do transporte: 30 receberam a 1ª dose;

Profissionais da limpeza urbana: 47 receberam a 1ª dose;
Pessoas sem comorbidade de 18 a 59 anos (segundo a Semsa, são
feirantes): 170 receberam a 1ª dose e 2 receberam a 2ª dose.
▶️Dados da Covid-19 em São Gabriel
Boletim divulgado na sexta-feira (18/6), pela Semsa, indica que em São
Gabriel há:
8.094 casos da Covid-19;
0 caso em 24 horas;
3.065 casos recentes confirmados;
4 monitorado;
2.664 monitorados/alta;
7.764 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:
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
De 3 a 9 de junho – 1 caso
De 10 a 16 de junho – 2 casos
🏽No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi
de 45, índice registrado em 22 de janeiro. Na sexta-feira (18/6) não havia
internações por Covid-19 no município.
▶️Dados da Covid-19 nas comunidades
Boletim epidemiológico divulgado em 17/6 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;
Não houve alteração em relação ao boletim anterior.
1.655 casos confirmados e 18 mortes em comunidades atendidas pelo
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima.
Não houve alteração em relação ao boletim anterior.

🤝Parcerias mantidas
🤝Este informe é realizado em parceria pela Foirn e ISA com
colaboração do poder público, sendo uma contribuição para ações de
enfrentamento e combate à pandemia.

🤝O informativo é produzido desde o início da pandemia em São
Gabriel da Cachoeira, vinculado ao Comitê de Crise. A partir deste mês de
junho, passou a ser ligado à Foirn.
🤝Ações colaborativas e interinstitucionais de combate à pandemia
estão mantidas no município. Mas com a duração da crise em saúde, é normal
que haja alterações nas formas com que cada órgão contribui no
enfrentamento ao problema.
🤝Neste informe são utilizados dados oficiais, tendo como fontes órgãos
como Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (Semsa); Governo do Estado do Amazonas; Fundação de Vigilância
em Saúde do Amazonas (FVS-AM); Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai).
🤝As parcerias continuam ativas e são bem-vindas!🤝
▶️Aviso
🏽Excepcionalmente, o Informe FOIRN – Enfrentamento à Covid-19
está sendo compartilhado na sexta-feira. O informativo circula às quartasfeiras. Agradecemos a compreensão.
➡️Este informativo é desenvolvido em parceria pela FOIRN (www.foirn.org.br)
e Instituto Socioambiental (ISA), compondo série de ações para enfrentamento
à Covid-19 realizadas em cooperação interinstitucional.
🏽
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

