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Atenção: variante Delta no Amazonas  

️A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou 
nesta quarta-feira (18/8) seis casos de Covid-19 pela variante Delta no 
Amazonas: 4 casos em Manaus e 2 casos em Maués.  

️Desses pacientes, quatro já tinham tomado as duas doses da vacina.  

️Os pacientes apresentaram sintomas como febre, dor no corpo, dor de 
garganta, coriza, lombalgia (dor nas costas), mialgia (dor muscular) e dor de 
cabeça.  

️A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de São Gabriel da Cachoeira 
está planejando dar início ao monitoramento das variantes do novo coronavírus 
que podem estar em circulação no município. 

️Para isso, as amostras têm que ser encaminhadas para Manaus.   

️Uma das preocupações é com a variante Delta, que é mais transmissível 
do que outros tipos do vírus.  
 

Novos casos em São Gabriel  

São Gabriel da Cachoeira estava sem registrar casos da Covid-19 desde 
24 de julho.  

Mas nesta semana foram confirmados 3 novos casos.  

Não se descuide. Mesmo que tenha tomado a vacina, mantenha os 
cuidados:  

Use máscaras;  

Mantenha distanciamento; 

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

Vacinação de adolescentes começa nesta sexta-feira em São Gabriel 

As vacinas contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos já 
começaram a chegar a São Gabriel da Cachoeira.  

Coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no 
município, a enfermeira Laura da Costa de Macedo informa que as doses 



começarão a ser aplicadas em 20 de agosto, próxima sexta-feira, com 
prioridade aos adolescentes e jovens com comorbidades.  

Inicialmente, o município recebeu 1.464 doses do imunizante da 
Pfizer, que por enquanto é a única vacina liberada para ser aplicada nesse 
público.  

As doses estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs).  

Cada UBS fez o levantamento dos adolescentes com e sem 
comorbidade de sua área de responsabilidade. 

As famílias podem procurar a UBS, sendo que os agentes de saúde 
também farão a divulgação e orientação nas residências. 

O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas. 
 

Vacinômetro  

Confira os dados do Vacinômetro de São Gabriel da Cachoeira, 
conforme balanço da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgado em 
17/8:  

Total de doses aplicadas:  37.164 (desse total, 15.985 doses foram 
aplicadas em indígenas das comunidades); 

Primeira dose: 22.990 pessoas (desse total, 12.210 foram aplicadas em 
indígenas das comunidades); 

Duas doses: 14.164 (desse total, 9.552 foram aplicadas em indígenas das 
comunidades); 
Dose única: 10  

A cobertura vacinal contra a Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira 
atingiu, em 18 de agosto, 30,5% da população total do município. Não houve 
alteração em relação ao balanço anterior.   

Levando em conta que a população estimada de São Gabriel da 
Cachoeira é de 46.303 pessoas (IBGE/2020) e que 14.164 pessoas tomaram 
as duas doses, chega-se ao índice vacinal de 30,5%.  
 

Dados da Covid-19 em São Gabriel  

Boletim divulgado na quarta-feira (18/8), pela Semsa, indica que em São 
Gabriel há: 

8.106 casos da Covid-19; 



2 novos casos em 24 horas; 

3.078 casos recentes confirmados; 

3 monitorados; 

2.677 monitorados/alta;       

7.777 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 agosto:   

 De 29 de julho a 4 de agosto – 0 caso  

De 5 a 11 de agosto – 0 caso  

De 12 a 18 de agosto – 3 casos 

No período citado acima, o maior número de pessoas internadas foi de 45, 
índice registrado em 22 de janeiro. Na quarta-feira (4/8) não havia internação 
por Covid-19 no município. 
  

Dados da Covid-19 nas comunidades 

 Boletim epidemiológico divulgado em 17/8 pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) indica: 

2.392 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 2.342 casos (*alta de 50 casos*) e 26 mortes.  

 2.031 casos confirmados e 22 mortes em comunidades atendidas pelo 
Dsei Yanomami no Amazonas e Roraima. 

 No boletim anterior eram 2.025 (*alta de 6 casos*) e 22 mortes.   



 

Este informativo é desenvolvido em parceria pela FOIRN 
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