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 Vacinação no território indígena 

Pelo menos 10.350 indígenas que vivem em comunidades na área 
atendida pelo Dsei-ARN receberam as duas doses da vacina contra a Covid-
19. Ou seja, 64,2% dos indígenas maiores de 18 anos receberam a segunda 
dose.  

No total, o Dsei-ARN recebeu 16.111 vacinas para aplicar a segunda 
dose em indígenas das comunidades de 25 polos em São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.   

As informações são do coordenador do Dsei-ARN, Ernani Gomes. 

Esta semana, o Ministério da Saúde divulgou levantamento indicando 
que o índice de aplicação da segunda dose de vacina na área do Dsei-ARN era 
de 36%, sendo o menor entre todos os Dseis do país.    

Ernani Gomes explica que esse número está defasado, pois há 
dificuldade em alimentar o sistema devido a problemas na internet e falta de 
pessoal. 

Já na área do Dsei Yanomami (no Amazonas e Roraima), o índice de 
indígenas que receberam a segunda dose é de 58%, segundo o levantamento 
do Ministério da Saúde. 

Levando em conta todo o país, 72% dos indígenas já receberam a 
segunda dose da vacina contra a Covid-19. 

Ou seja, os índices dos Dseis-ARN e Yanomami estão abaixo do índice 
nacional. 
 

▶️Balanço da vacina por polo do Dsei-ARN  

Veja abaixo o levantamento da aplicação da 2ª dose, até 28 de maio, de 
acordo com os polos do Dsei-ARN: 

🛶BALAIO – 628 vacinas solicitadas – 325 vacinas aplicadas/2ª dose (52%) 



🛶CAMARÃO – 741 vacinas solicitadas – 692 vacinas aplicadas/2ª dose (93%) 

🛶CANADÁ – 549 vacinas solicitadas – 251 vacinas aplicadas/2ª dose (46%) 

🛶CARURU – TIQUIÉ – 400 vacinas solicitadas – 369 vacinas aplicadas/2ª 

dose (92%) 

🛶CARURU – UAUPÉS – 444 vacinas solicitadas – 362 vacinas aplicadas/2ª 

dose (82%) 

🛶CUCUÍ – 630 vacinas solicitadas – 395 vacinas aplicadas/2ª dose (63%) 

🛶ILHA DAS FLORES – 1.040 vacinas solicitadas – 473 vacinas aplicadas/2ª 

dose (45%) 

🛶JURUTI – 890 vacinas solicitadas – 273 vacinas aplicadas/2ª dose (31%) 

🛶MARABITANA DO UAUPÉS – 574 vacinas solicitadas – 372 vacinas 

aplicadas/2ª dose (65%) 

🛶PARI-CACHOEIRA – 624 vacinas solicitadas – 558 vacinas aplicadas/2ª 

dose (89%) 

🛶SÃO GABRIEL DO PAPURI – 459 vacinas solicitadas – 336 vacinas 

aplicadas/2ª dose (73%) 

🛶SÃO JOAQUIM – 764 vacinas solicitadas – 568 vacinas aplicadas/2ª dose 

(74%) 

🛶SÃO JOSÉ II – 1.090 vacinas solicitadas – 567 vacinas aplicadas/2ª dose 

(52%) 

🛶TAPERERA – 778 vacinas solicitadas – 501 vacinas aplicadas/2ª dose 

(64%) 

🛶TARACUÁ – 704 vacinas solicitadas – 472 vacinas aplicadas/2ª dose (67%) 

🛶TUCUMÃ – 480 vacinas solicitadas – 167 vacinas aplicadas/2ª dose (35%) 

🛶TUNUÍ-CACHOEIRA - 905 vacinas solicitadas – 483 vacinas aplicadas/2ª 

dose (53%) 

🛶VILA NOVA – 626 vacinas solicitadas – 290 vacinas aplicadas/2ª dose 

(46%) 

🛶YAUARETÊ – 1.414 vacinas solicitadas – 893 vacinas aplicadas/2ª dose 

(63%) 

🛶MASSARABI – 473 vacinas solicitadas – 364 vacinas aplicadas/2ª dose 

(77%) 

🛶NAZARÉ DO ENUIXI – 422 vacinas solicitadas – 293 vacinas aplicadas/2ª 

dose (69%) 

🛶SERRINHA – 362 vacinas solicitadas – 384 vacinas aplicadas/2ª dose 

(106%) 

🛶CAUBURIS – 452 vacinas solicitadas – 458 vacinas aplicadas/2ª dose 

(101%) 

🛶CUMARU – 357 vacinas solicitadas – 257 vacinas aplicadas/2ª dose (72%) 

🛶TAPERA – 305 vacinas solicitadas – 247 vacinas aplicadas/2ª dose (81%) 

 

 ▶️Vacina, parente!! 

São Gabriel deu início nesta semana à vacinação da população em 
geral. 



Confira o calendário de vacinação desta e das duas próximas 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 22 de junho, 24,5% da população total do município. Na 
semana anterior, esse índice era de 23,3%. 

🏽Vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa/São 

Gabriel indica que 11.358 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 
24,5%. 

🏽Entre as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, 

9.083 são indígenas aldeados (os dados do Dsei-ARN divulgados acima estão 
mais completos), enquanto 2.275 são da área urbana. 
 

🏽 🏽Acompanhe abaixo os dados do vacinômetro da SEMSA: 

Ao menos 29.009 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas 
em São Gabriel da Cachoeira, sendo que 17.651 pessoas receberam a 1ª dose 
e 11.358 tomaram as duas doses. 

O vacinômetro da Semsa indica que já receberam a dose da vacina 
contra a Covid-19 até 22/6: 

Indígenas aldeados: 12.629 tomaram a 1ª dose e 9.083 receberam a 2ª 
dose; 



Profissionais de saúde: 1.179 tomaram a 1ª dose e 748 receberam a 2ª 
dose; 

Idosos com 60 anos ou mais:  1.652 tomaram a 1ª dose e 1.451 
receberam a 2ª dose; 

Pessoas com comorbidades (18 a 59 anos): 574 tomaram a 1ª dose e 
48 receberam a 2ª dose; 

Forças de segurança e salvamento: 128 tomaram a 1ª dose; 

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

Forças Armadas: 459 tomaram a 1ª dose e 8 receberam a 2ª dose; 

Trabalhadores da educação: 548 tomaram a 1ª dose e 15 receberam a 
2ª dose. 

Grávidas e puérperas: 18 tomaram a 1ª dose e 5 tomaram a 2ª dose. 

Profissionais do transporte: 167 receberam a 1ª dose; 

Profissionais da limpeza urbana: 100 receberam a 1ª dose; 

Pessoas sem comorbidade de 18 a 59 anos: 171 receberam a 1ª dose e 
2 receberam a 2ª dose. 
 
‼️Eventos cada vez mais frequentes e cheios   

Atenção: o índice vacinal que resulta em proteção coletiva é de 80%, 
segundo a Fiocruz. Em São Gabriel, o índice é de 24,5%. Portanto, mantenha 
os cuidados. 

É possível observar que os eventos na orla estão cada dia mais 
frequentes e cheios. 



Tome cuidado: use máscaras , mantenha o distanciamento, evite 

as aglomerações, lave sempre as mãos com água  e sabão e, se 
possível, use álcool em gel. 
 

▶️Dados da Covid-19 em São Gabriel 

Boletim divulgado na terça-feira (22/6), pela Semsa, indica que em São 
Gabriel há: 

8.094 casos da Covid-19; 

0 caso em 24 horas; 

3.065 casos recentes confirmados; 

3 monitorados; 

2.665 monitorados/alta;      

7.765 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 junho: 

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; 

De 17 a 22 de junho – 1 caso. 

🏽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 23/6 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.  

Na semana passada informamos que dois jovens Yanomami tiveram 
Covid-19 recentemente. Eles passam bem. Os casos ainda não entraram nos 
números oficiais.  
 

 ➡️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. 
 

http://www.foirn.org.br/


Se quiser receber nosso informe direto no seu celular, envie um 
WhatsApp para (31) 99806 2958 
 


