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Comitê unifica estratégia de enfrentamento
ao novo coronavírus no Amazonas

R

epresentantes da saúde do Governo do
Estado e do Município reuniram-se, nesta quinta-feira (07/11), com as equipes do Governo Federal para
alinhamento das estratégias
de enfrentamento do recrudescimento do novo coronavírus (Covid-19) no estado.
O encontro, realizado na
sede da Secretaria de Estado
de Saúde (SES-AM), contou
com a participação de especia-

listas da Força Nacional de Saúde e do Hospital Sírio Libanês,
que, juntos com a SES-AM e a
Secretaria Municipal de Saúde
(Semsa Manaus), irão compor
o Comitê de Gerenciamento
de Crise integrado pelos três
níveis de governo. O objetivo
do encontro é a integração das
ações, com foco no fortalecimento da atenção primária e
na definição dos fluxos e protocolos de atendimentos na rede.

Governo vai transferir 235 pacientes
com Covid-19 para tratamento em outros
estados

O

s governos do
Amazonas e Federal lançaram, nesta
quinta-feira (14/01), um Plano
de Cooperação, com o apoio
de outros cinco estados brasileiros, para o transporte aéreo
e tratamento, num primeiro
momento, de 235 pacientes
acometidos pela Covid-19 em
Manaus, cujos quadros clínicos
são considerados moderados.
A medida, anunciada pelo
governador do Amazonas,
Wilson Lima, em pronunciamento à frente do Comitê de
Resposta Rápida nas redes oficiais do Governo do Estado, foi
tomada com base na escassez
de oxigênio para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações decorrentes da pandemia na rede
pública estadual de saúde.
“Estamos no momento
mais crítico da pandemia. Algo
sem precedentes no estado
do Amazonas, em que enfrentamos muitas dificuldades em
conseguir insumos. A principal
dificuldade atualmente tem
sido a aquisição de oxigênio”,
destacou o governador do
Amazonas, Wilson Lima, du-

rante o pronunciamento, que

Maranhão, Piauí, Rio Grande

teve ainda a presença do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde
(MS), coronel Luiz Otávio Franco Duarte, e do secretário de
Estado de Saúde, Marcellus
Campêlo, entre outros representantes de órgãos estaduais.
Cem
pacientes
serão
transferidos para hospitais da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), no

do Norte, Goiás e Distrito Federal, além de mais 100 para
a rede estadual de saúde de
Goiás. O secretário de Atenção Especializada do MS,
coronel Luiz Otávio Franco
Duarte, destacou que o transporte dos pacientes será feito
de forma coordenada, com
apoio assistencial de pelo menos duas equipes de saúde.
Em um primeiro momento, a

empresa Gol Linhas Aéreas
dará o suporte, mas outras
empresas poderão ser contratadas no decorrer do plano.
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
também está auxiliando no
fornecimento de material a
ser utilizado no transporte.
“São pacientes que ainda continuam dependente
do oxigênio, mas eles têm
toda a segurança para serem
aerotransportados. É muito
importante entender que o
paciente do Amazonas que
subir na aeronave terá toda a
segurança e assistência, com
cobertura até de assistentes
psicossociais para que não
haja falha nenhuma”, garantiu.
Segundo Franco Duarte,
uma cooperação técnica junto ao Hospital Sírio-Libanês
tem sido desenvolvida para
otimizar o uso de oxigênio,
uma vez que pacientes em
estágio moderado da doença consomem, em média, 15
mil litros do insumo por minuto, em função da dispneia.
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Wilson Lima anuncia novas
medidas de enfrentamento à
Covid-19 no Amazonas

O

governador
Wilson Lima anunciou,
nesta quinta-feira
(14/01), em pronunciamento
nas redes oficiais do Governo
do Amazonas, as ações frente
ao recrudescimento da pandemia do novo coronavírus
no estado, que incluem novas
medidas de restrição, plano
de abastecimento de oxigênio para as unidades hospitalares e remoção de pacientes
para hospitais de outros estados. As ações são resultado de
reunião com representantes
do Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento Covid-19,
composto pelos Governos do
Estado, Federal e Municipal.
As ações foram tomadas diante do quadro epidemiológico da Covid-19 no
Amazonas. Segundo o governador, a ampliação das
medidas de restrição visa a
proteção da vida das pessoas.
O novo decreto será publicado restringindo o transporte coletivo de passageiros em rodovias e rios e
suspendendo a circulação de
pessoas nas ruas, em todo
o estado, entre às 19h e 6h.
“Estamos baixando um decreto suspendendo o transporte coletivo de passageiros
entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de cargas.
Estamos também decretando
o fechamento das atividades
de circulação de pessoas, entre 19h e 6h da manhã, exceto atividades e transporte de
produtos essenciais à vida. E aí
teremos o funcionamento de
farmácias, mas para entrega de
delivery e entrega por demanda. A circulação de pessoas que
trabalham em áreas estratégicas e essenciais como saúde,
segurança pública e impren-

sa também fica assegurada”.

Plano de abastecimento
Em relação ao abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares, o governador ressaltou
que todas as medidas para solucionar as dificuldades logísticas
de abastecimento do produto,
apresentadas pela empresa
responsável, estão sendo adotadas junto ao Governo Federal.
“O Estado do Amazonas está
tomando algumas providências
relacionadas à questão do oxigênio. Nós já entramos com uma
ação na justiça contra a empresa
para garantir que ela abasteça
em quantidade suficiente a rede
hospitalar para atender nossos irmãos acometidos da Covid-19. ‘‘
Desde a madrugada estou
em contato com o Governo
Federal, tenho conversado com
o general Pazuello (ministro da
Saúde), com o ministro da Defesa (Fernando Azevedo e Silva),
com o general Heleno (ministro
do Gabinete de Segurança Institucional), com outros ministros.
O Planalto está mobilizado
para que a gente possa superar esse momento o mais
rápido possível. Nós estamos
numa operação de guerra
onde os insumos, sobretudo a

questão do oxigênio nas unidades hospitalares, hoje, é o
produto mais consumido diante dessa pandemia”, explicou
o governador Wilson Lima.
O Governo do Amazonas
também iniciou a transferência
de pacientes para unidades hospitalares de cinco estados. Para
isso, além do translado desses
pacientes, o governo montou
um grupo de apoio psicossocial para pacientes e familiares.
“Estamos montando também
um grupo de apoio para esses
pacientes e familiares que irão
se deslocar para os outros estados. Esse primeiro grupo irá para
o estado de Goiás, e outros grupos irão para os estados do Piauí,
Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio
Grande do Norte. E aqui quero
agradecer a esses governadores, que num gesto humanitário,
estão estendendo a mão para
que os nossos irmãos possam
ser acolhidos nessas regiões”.
As reuniões do Comitê de
Resposta Rápida vêm ocorrendo diariamente no Centro Integrado de Comando e
Controle (CICC), com os órgãos de controle, Ministério
da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

O Comitê Intersetorial de Enfretamento ao COVID-19 é composto pelos titulares da Casa
Civil, Secretaria de Estado de
Saúde, Fundação de Vigilância
da Saúde, Secretaria de Estado
de Comunicação Social, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Segurança
Pública, Secretaria de Estado
de Justiça, Direitos Humanos e
Cidadania; Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária,
Empresa Estadual de Turismo,
Superintendência Estadual de
Navegação, Portos e Hidrovias;
Agência Reguladora de Serviços
Públicos; Delegados e Contratados do Estado do Amazonas.
As reuniões são sediadas
em uma sala específica no Centro Integrado de Comando e
Controle (CICC). e os trabalhos
são coordenados pelo Secretário Executivo de Proteção e
Defesa Civil, CEL QOBM Francisco Ferreira Máximo Filho.
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Wilson Lima anuncia
força-tarefa para
reforçar estoques
de oxigênio na rede
estadual de saúde

O

governador
Wilson Lima anunciou,
neste
domingo
(10/01), que o Governo do Estado montou uma força-tarefa
para ampliar o abastecimento
de oxigênio na rede estadual
de saúde. Entre as medidas,
está o apoio das Forças Armadas no transporte do insumo de outros estados para
o Amazonas, além da preparação de um chamamento público para implantação
de miniusinas de oxigênio.
O plano foi detalhado em
reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, neste
domingo. Wilson Lima também divulgou em suas redes
sociais que o momento é
dramático, tendo em vista a
incapacidade dos fornecedores de oxigênio locais atenderem a demanda crescente
do Estado, em decorrência da
ampliação de leitos Covid-19,
que saltou 134%, de 457 para
1.164 leitos. “Estamos entrando
em uma situação dramática.
Por isso, o Estado está mobilizando uma operação junto
com o Exército, para trazer
cilindros de oxigênio de Guarulhos, em São Paulo, estudando a montagem de miniusinas

de oxigênio e também estou
pedindo a ajuda dos demais
estados para que identifiquem
empresas que possam fornecer esse produto ao Amazonas. Nós temos dinheiro em
caixa, mas não conseguimos
comprar o produto aqui na
região”, disse o governador
Wilson Lima. O volume de
oxigênio líquido contratado
pelo Governo do Amazonas
na pandemia, na área da saúde, passou de 176 mil para 850
mil metros cúbicos por mês.
Um acréscimo de 382,9%.
Apoio – Entre sexta-feira
(08/01) e este domingo (10/01),
350 cilindros de oxigênio, que
equivalem a 24,5 toneladas do
produto, desembarcaram de
aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), em Manaus, vindos
de Belém-PA. Duzentos deles
chegaram na tarde deste domingo, sendo que uma parte
tem como destino o interior.
Ainda neste domingo, está
sendo aguardada uma remessa de isotanques com 30 mil
metros cúbicos de oxigênio
da empresa White Martins
vindos de São Paulo em avião
da FAB. A carga tinha embarque previsto para sair às 16h
do aeroporto de Guarulhos

e está sendo esperada nas
próximas horas. Outros 150
cilindros embarcaram neste
domingo de Brasília e a empresa aguarda uma carga de
50 mil metros cúbicos, que
embarcaram em balsa no sábado, de Belém para Manaus.
Na sexta-feira (08/01), o
Governo do Amazonas fez a
requisição administrativa de
oxigênio de uma segunda
empresa do ramo. A medida garante o fornecimento
de 6.800 metros cúbicos de
oxigênio para a rede pública.
Outra medida determinada
pelo governador Wilson Lima
é a abertura de chamamento público para aquisição de
miniusinas de oxigênio. Medida que garante autonomia
de oxigênio para os hospitais.
Mais leitos e apelo – Wilson
Lima destacou o trabalho de
ampliação da rede de assistência no enfrentamento da pandemia. “Nós estamos abrindo
leitos praticamente todos os

dias, foram mais de 600 nos
últimos dois meses e estamos
reabrindo o Hospital da Nilton
Lins, mas essas ações não têm
sido suficientes para atender a
todos os pacientes que procuram os hospitais públicos
do nosso estado”, destacou
o governador ao afirmar que,
além da abertura de leitos, é
preciso frear a curva de contágio do novo coronavírus.
Ele reforçou o apelo à população. “Meus amigos, eu
apelo mais uma vez, enquanto
o Estado está trabalhando para
abrir leitos, diminuir o sofrimento do povo, é importante
que cada um faça a sua parte.
Só saia de casa se for urgente,
se for imprescindível. Nós estamos numa guerra e só vamos
conseguir vencer essa guerra
se todos nós estivermos unidos”, destacou o governador.
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Governo do AM envia 150 cilindros de
oxigênio para unidades de saúde em
Manaus e no interior

O

Amazonas
recebeu, no fim da
tarde desta quinta-feira (14/01), 150 cilindros de
oxigênio de 10m3 na Central
de Medicamentos do Estado
(Cema), no bairro Praça 14 de
Janeiro, na zona sul. A carga
será destinada para unidades
de saúde presentes na capital
e em 23 municípios do Estado.
O diretor de logística da
Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), Inaldo Vasconcelos, destacou que esse é o
terceiro carregamento liberado pelo Governo Federal, por

meio do Ministério da Saúde.
“O Governo do Estado está
fazendo agora manobras [para
conseguir mais oxigênio] com
as empresas. O Governo Federal tem ajudado a gente a
trazer o oxigênio em cilindros
de 10m3 via aéreo para dar
suporte aqui na capital. Agora acabamos de receber uma
remessa que equivale a 1.500
m3 de oxigênio. Esses cilindros
serão remanejados para as unidades que estão necessitando
desse apoio para dar vazão aos
pacientes internados”, contou.
Em Manaus, algumas uni-

dades do Serviço de Pronto
Atendimento (SPAs) já receberam o oxigênio. São elas: SPA
Zona Sul, com 6 cilindros; SPA
Joventina Dias, com 10; SPA
Chapot Prévost, com 7; e SPA
Galiléia, com 10. Para o interior,
até a noite desta quinta-feira,
foram entregues 70 cilindros.
A diretora do SPA, Eliameme Rodrigues Mady, frisou
que a chegada do oxigênio
mostra o comprometimento do Governo do Amazonas e Federal em salvar vidas.
“O oxigênio nesse momento é de fundamental importân-

cia, é um complemento para
o tratamento da Covid-19. Esse
esforço do Governo Estadual e
Federal vem somar. Isso é muito
importante para o que estamos
atravessando, a pandemia. É
importante frisarmos também
que é preciso ter união e conscientização de que devemos
ficar em casa. Não podemos
ficar circulando, a vida é só
uma. Quero agradecer ao Governo do Estado e Federal por
esse apoio às nossas unidades’’
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Defesa Civil do Amazonas realiza
entrega de doações e reposição de
oxigênio

O

s agentes da Defesa Civil do Amazonas realizaram,
nesta quarta-feira e quinta-feira (20 e 21/01), a entrega
de cestas básicas e produtos
de higiene, além do suporte
no reabastecimento de cilindros de oxigênio, às crianças
que fazem parte da Família
TQT. O material foi doado por
organizações não governamentais (ONGs) voluntárias.
A coordenadora do grupo TQT, Francismara Oliveira,
destaca o papel do Governo
Estado no apoio às famílias. “O
trabalho que vem sendo realizado pelo Estado é de fundamental importância, pois nossas crianças necessitam dos
cilindros de oxigênio”, disse.
Para a agente da Defesa
Civil do Amazonas, Michele
Santos, que vem atuando junto
ao Comitê de Enfrentamento
da Covid-19, “a missão da Defesa Civil é fazer o lado social
também com apoio às famílias
que estão passando por esse
momento difícil de pandemia”.

As 16 crianças, que dependem de oxigênio em
domicílio, também são assistidas pelo programa “Melhor
em Casa” da Secretaria de
Saúde do Estado (SES-AM).
Doações – Empresas e
pessoas físicas, de Manaus ou
de outros estados do Brasil, interessadas em doar oxigênio
para o Estado, podem obter informações junto aos seguintes
contatos: (92) 99220-2712, (92)
99455-2001, (92) 99182-8974. A
partir de então, servidores da
Casa Civil irão atuar na articulação de recebimento e entrega
desses donativos para os hospitais da rede pública estadual.
Nos últimos dias, a SES-AM
também passou a ser procurada para doações de outros
materiais. Neste caso, os interessados podem articular a
entrega por meio do telefone
(92) 98233-4555 ou diretamente na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada na avenida Duque de
Caxias, 1.998, bairro Praça 14.
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Governo do Amazonas amplia medidas
de restrição para reforçar enfrentamento à
Covid-19

O

governador Wilson
Lima anunciou, neste sábado (23/01), a
ampliação de medidas restritivas para reduzir a taxa de infecção pelo novo coronavírus
no Amazonas. Após reunião
do Comitê de Enfrentamento
da Covid-19 e representantes do comércio e serviços e
de órgãos de controle, ficou
definida a ampliação para 24
horas do período de restrição de circulação de pessoas no estado, durante sete
dias, a partir de 25 de janeiro.
A decisão, que também
atende recomendação da
Procuradoria Geral da República (PGR), vai ampliar as medidas de restrição de circulação do Decreto nº 43.282,
de 14 de janeiro de 2021, e
revogar o Decreto nº 43.234,
de 23 de dezembro de 2020,
que trata sobre os serviços

essenciais. As medidas têm
como base informações técnicas e científicas levantadas
pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas
(FVS-AM) sobre os índices
de contaminação no estado,
que tem taxa de transmissão
de 1,3, a mais alta do país.
“Não há lockdown no estado do Amazonas. Há muita
gente disseminando informações que não são verdadeiras, estão propagando
fake news. Essa é uma medida para que a gente possa diminuir aglomerações e
consequentemente quebrar
essa cadeia de transmissão
do vírus, que, dessa vez, de
acordo com especialistas,
essa mutação nova tem uma
capacidade muito grande
de transmissão”, afirmou o
governador Wilson Lima, durante o anúncio das medidas.

Novas medidas – O novo
decreto já está sendo preparado e será publicado até
amanhã (24/01), entrando em
vigor na segunda-feira (25/01).
O presidente da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), Bruno
Braga, afirmou que a rede
está abastecida e que os estabelecimentos respeitarão
as medidas de prevenção.
“Entendemos que o objetivo maior da medida é que
as pessoas diminuam a necessidade de sair das suas
casas. Por isso, comprem
o que tiver que comprar,
mas não é preciso fazer estoque de nada”, reforçou.
As forças de segurança
serão
responsáveis
pela fiscalização do cumprimento do decreto.
As
novas medidas são para
reduzir a circulação de pes-

soas para diminuir a velocidade de transmissão do vírus.
“Nossa Polícia Militar, Civil, Bombeiros estão nas
ruas para garantir o cumprimento do decreto. E o
objetivo não é punir, não é
prender ninguém, o objetivo é orientar as pessoas
para evitar essas aglomerações”, afirmou Wilson Lima.
Alto índice de transmissão – De acordo com dados
da FVS-AM, o Amazonas tem
a maior taxa de transmissão
(1,3) da Covid-19 no país. Atualmente, cada grupo de 100
pessoas infectadas transmite o vírus para outras 130.
Entre os estudos da FVS
está a investigação das características da nova variante
do vírus e de novos casos
de reinfecção no Amazonas.
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Wilson Lima abre oficialmente a cam
Covid-19 no Amazonas

O

governador Wilson
Lima abriu oficialmente, na noite
desta segunda-feira (18/01), a
campanha de vacinação contra Covid-19 em todo o Estado.
Nessa primeira fase, 262 mil
pessoas vão ser vacinadas, começando por trabalhadores
da saúde, população indígena
e idosos, de acordo com o Plano Operacional da Campanha
de Vacinação, elaborado pela
Fundação de Vigilância em
Saúde do Amazonas (FVS-AM).
A indígena Vanda Ortega,
da etnia Witoto, foi a primeira
a ser vacinada no Amazonas,
em solenidade realizada no
Centro de Convenções Vasco
Vasques. “Estamos recebendo 256 mil doses do Governo
Federal, são doses do Instituto
Butantan que serão aplicadas
em dois momentos, uma primeira dose agora e a segunda
dose daqui a 28 dias. Conversei
com o ministro (da Saúde), que
já sinalizou a possibilidade de
chegada no Brasil, ainda essa
semana, de mais de 2 milhões
de doses vindas da Índia que
são da Astrazeneca, e voltei a
fazer um apelo pra que houvesse uma sensibilização de destinar a maior quantidade possível
de doses para o Amazonas.

Nós precisamos imunizar
a maior quantidade possível
de pessoas no Estado”, explicou o governador Wilson Lima.
O
governador
ressaltou que o Governo do Estado vai fortalecer o trabalho
de reabertura de novos leitos nas unidades de saúde.
“Nosso próximo passo agora, depois de estabilizado o
abastecimento do oxigênio, é
a abertura de novos leitos de
UTI e aí nós temos já o hospital de campanha montado no
estacionamento do Delphina
Aziz, temos um outro hospital
da Marinha que está chegando
ao Estado do Amazonas, com
mais outros 50 leitos, e temos
também o hospital da Nilton
Lins que está pronto pra ser
ocupado, mas que necessitava
dessa estrutura, principalmente
do abastecimento de oxigênio”.
Primeira indígena – Vanda
Ortega é técnica de enfermagem e foi a primeira mulher
indígena a ser vacinada no
Estado. Para ela, a imunização
representa vida e orgulho para
os povos indígenas. “Esse momento representa muito para
os povos indígenas desse País.
Essa vacina é importante para o
nosso povo, é importante para
todos os brasileiros, e para os

9

mpanha de vacinação contra

indígenas não seria diferente.
Temos conscientizado nossos
parentes da importância da vacinação pra garantia das nossas
vidas também, nós temos muitos indígenas nesse momento
infectados por Covid, precisamos de cuidado e cuidar dos
nossos pacientes, dos nossos
parentes, então esse momento
é histórico pra gente vivenciar”.
Vacinação – O Plano Operacional da Campanha de Vacinação dá prioridade para os
trabalhadores da saúde, população indígena aldeada maior
de 18 anos e idosos acima de
60 anos vivendo em asilos, além
de idosos acima de 75 anos.
No primeiro momento, será
feita a distribuição das doses
com foco em alcançar trabalhadores da saúde que estão
na linha de frente do enfrenta-

mento da Covid-19 e a população indígena aldeada maior
de 18 anos. Esse público será
atendido com as primeiras 256
mil doses já disponíveis. Conforme forem liberadas mais
vacinas, essas serão distribuídas para imunização de idosos com mais de 75 anos, que
também estão incluídos na primeira etapa do planejamento.
O estoque de vacina atual
entregue ao Amazonas pelo
Ministério da Saúde (MS) é suficiente para aplicar a primeira e a segunda dose em 128
mil pessoas dos dois grupos
prioritários. A segunda dose ficará disponível após 28 dias.
Em Manaus, inicialmente, serão imunizados cerca de 28 mil
profissionais da saúde que estão
na linha de frente. As 50 mil doses de vacinas doadas pelo Go-

verno do Estado de São Paulo,
quando recebidas, entrarão no
cronograma da primeira fase.
A rede estadual é responsável pela distribuição das
vacinas e insumos. Todas as
informações como cronograma, locais de vacinação, horários, público a ser atendido
ficarão a sob responsabilidade
das Secretarias Municipais de
Saúde que devem executar o
Plano Nacional de Imunização.
As equipes de vacinação
dos municípios serão responsáveis pelos cronogramas e atendimentos. Para o trabalho, as 495
salas de vacinas dos 62 municípios do Estado estarão abertas
já a partir desta terça-feira (19/01).
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Secretaria de Saúde reúne com órgãos de fiscalização
e controle para alinhar critérios de vacinação de
trabalhadores da rede

E

m reunião com representantes dos órgãos de fiscalização e controle, na noite desta quinta-feira (21/01), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) deu continuidade ao
trabalho de alinhamento dos critérios para a vacinação dos profissionais e trabalhadores da saúde na rede estadual. A expectativa é de que a imunização contra Covid-19 nos hospitais retorne
ainda nesta sexta-feira (22/01) em 27 unidades, após a validação
das propostas apresentadas, que deve ser feita ao longo do dia.
A equipe técnica da pasta apresentou aos representantes da
Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Ministério Público
Estadual (MP-AM), Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria
Pública Estadual (DPE-AM), Defensoria Pública da União (DPU) e do
Ministério Público do Trabalho (MPT) critérios baseados em nível
de exposição ao vírus e ambientes em que atuam os profissionais.
Neste primeiro momento, somente serão vacinados aqueles
que atuam na linha de frente no atendimento de pacientes com
Covid-19, já que não há doses de vacina que contemplem todos os
profissionais e trabalhadores da saúde. Os demais serão vacinados
conforme forem sendo disponibilizados mais lotes do imunizante.

A decisão, e todas as especificidades, será tomada pelos poderes executivos estadual e municipal na Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas (CIB).
O trabalho é necessário devido a não especificidade dos
grupos prioritários entre os profissionais no Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do MS e a quantidade de doses da vacina recebida.
Com a aprovação, que deve ser feita nesta sexta-feira (22/01), o
documento irá orientar gestores das unidades de saúde e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus) sobre as pessoas que devem ser vacinadas com prioridade nos hospitais, SPAs, UPAs e UBSs.
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Primeiros recuperados da Covid-19 atendidos em
outros estados chegam a Manaus

R

ecuperados da Covid-19, dez pacientes que haviam sido
transferidos por meio do
Governo do Amazonas para
atendimento em unidades
hospitalares do Distrito Federal
e Piauí, retornaram a Manaus.
A chegada ocorreu no Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes e foi marcada por
palavras de comoção, saudades e superação. “Foi difícil,
mas estou aqui para contar”,
registrou uma das recepcionadas nesta sexta-feira (22/01).
Neila Meireles, de 45 anos,
ficou internada no Serviço
de Pronto Atendimento (SPA)
Joventina Dias. Após ser analisada pela equipe médica e
apresentar quadro moderado
de Covid-19, a força-tarefa de
saúde e assistência social do
Governo do Estado articulou a ida dela para o
Distrito Federal. Segundo
ela, o único pensamento
era conseguir alta médica
para ver de novo as filhas.
“Eu queria ficar boa logo,
queria logo retornar. Graças
a Deus o tratamento lá onde
eu estava foi maravilhoso,
não tem igual. Quem tiver a
oportunidade de ir para se
curar lá, ou em qualquer outro Estado, vá, porque você
vai conseguir ser salvo. Com
a ajuda de Deus, com a ajuda
de todos, conseguimos”, disse
Neila, emocionada após passar seis dias longe da família.

Recomeço – O recomeço
para todos os recuperados
acabou sendo a palavra de
ordem. No aeroporto, alguns
amazonenses saíam do portão de desem-

barque segurando a placa “Eu
venci o Covid-19”, comemorando o retorno com saúde
nos braços dos familiares. O
primeiro voo fretado pousou

na capital por volta das 21h
com seis pessoas recuperadas,
enquanto o segundo, do Piauí,
pousou no Aeroporto Eduardo Gomes por volta de 0h30.
“Peço que as famílias acreditem, que tenham esperança,
que o Brasil está com o Amazonas. Todos os Estados, tenho certeza que a população
é muito grata por receber os
amazonenses e dar o melhor
tratamento possível para que
possam recuperar a saúde”,
assegurou Marcelo, paciente recuperado, aos familiares
com parentes internados.’’
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Amazonas recebe doação de duas
miniusinas de oxigênio

O

Comitê de Enfrentamento à Covid-19
do Governo do
Estado, através da Defesa Civil do Amazonas, realizou a
vistoria e o translado nesta
segunda-feira (25/01) de duas
miniusinas que foram doadas pela Fundação Amazonas
Sustentável – FAS em parceria
com o Hospital Sírio Libanês,
Fiocruz e Lojas Americanas.
As miniusinas têm a capacidade de produzir 26 metros
cúbicos por hora, o suficiente
para atender 50 leitos, e de-

vem ser destinadas ao interior.
O material foi levado para o
almoxarifado da Secretaria
de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), com apoio
logístico dos servidores da Secretaria Executiva do Trabalho
e Empreendedorismo – Setemp/Sedecti Sine Amazonas.

Governo do Amazonas lança ferramentas para
acompanhar distribuição de vacinas e número de
vacinados

Q

ualquer pessoa que
queira acompanhar
o número de vacinados, bem como a distribuição de vacinas por município,
no Amazonas, conta agora com
duas ferramentas lançadas pelo
Governo do Estado. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (28/01) para reforçar a
transparência na campanha de
vacinação contra a Covid-19.
As ferramentas foram desenvolvidas pela Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e apresentadas no Centro Integrado de
Comando e Controle (CICC),
onde se reúne o Comitê de
Enfrentamento da Covid-19 do
Governo do Estado. As informações serão de responsabilidade das secretarias municipais
de saúde, responsáveis pela
vacinação. Diariamente elas
deverão enviar os dados para
alimentar o sistema para monitoramento pela população.
Para facilitar a leitura das
informações de cada mu-

nicípio, o painel conta com
dados separados por cores
conforme a porcentagem
das doses aplicadas em relação à meta prevista na campanha nacional. O painel é
atualizado a partir das 18h.
Com esse sistema, será
possível, por exemplo, visualizar as vacinas por tipo de
laboratório (Butantan ou AstraZeneca, por exemplo) e a
quantidade de vacinas distribuídas por município. As informações serão atualizadas diariamente conforme a retirada
dos insumos da sede da FVS.

Distribuição – De responsabilidade do Estado, a distribuição de vacinas aos municípios também pode ser
acompanhada por qualquer
pessoa. O “Painel de Controle
e Distribuição de Vacinas –
Covid-19” pode ser acessado
no site do Governo do estado.
Doses – O Amazonas conta, até agora, com duas vacinas contra a Covid-19, uma do
Instituto Butantan em parceria
com a chinesa Sinovac, chamada de Coronavac, e outra
da empresa AstraZeneca em
parceria com a Universida-

de de Oxford, da Inglaterra.
Na primeira remessa do
Ministério da Saúde, o Amazonas recebeu 282.320 doses da Coronavac. No dia 23,
outras 132,5 mil doses da AstraZeneca
desembarcaram
no Estado. No dia 25, o Amazonas recebeu 44.600 doses
da Coronavac. Ao todo, o
Amazonas já conta com 459
mil doses de imunizantes.
O governador de São
Paulo, João Dória, anunciou
a doação de 50 mil doses
de Coronavac ao Amazonas,
mas o lote ainda não foi enviado ao governo estadual.
Referência – A FVS-AM atua
no monitoramento de doenças no Estado. A instituição
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida
Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.
Os números para contato são
(92) 3182-8550 e 3182-8551.
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Defesa Civil do Amazonas faz reposição
de oxigênio para paciente em tratamento
domiciliar
“Quero agradecer
a todos da Defesa
Civil, do Grupo
Suçuarana. Vamos
dar mais valor à vida,
porque hoje em dia
está essa crise de
cilindro de oxigênio.
Ela tem câncer na
mama, enfisema
pulmonar e coração
grande, e necessita
de um amparo de
oxigênio’’, disse
Paulo dos Santos,
genro da idosa.

A

gentes da Defesa Civil do Amazonas realizaram, neste sábado
(30/01), a reposição de cilindro
de oxigênio para mais um paciente em tratamento domiciliar. O serviço atende pacientes que se recuperam em casa
de diversas doenças que causam problemas respiratórios.
“A família entra em contato
conosco fazendo o acionamento para que a gente tente
atender essa demanda. Quando nós não temos o retorno
da empresa (que fornece oxigênio), a Defesa Civil, através
do Comitê de Gestão de Crise, pega o cilindro reserva que
nós temos aqui, exatamente
para atender essa demanda
emergencial, e leva até as famílias”, detalhou o tenente Robson Almeida, da Defesa Civil.
Ele explica, ainda, que a
reserva atende casos emergenciais em domicílio e nas

unidades de saúde, mediante
permuta pelo cilindro vazio.
“Muitas vezes, na madrugada, nossas unidades
também precisam dessa demanda emergencial. A gente
tem essa reserva técnica e
faz esse atendimento tanto
na demanda das residências
quanto nas unidades de saúde. Após o uso, pegamos o
cilindro vazio e fazemos a recarga”, concluiu o tenente.
Atendimento – Neste sábado a equipe atendeu, com
um cilindro de 10m³ de oxigênio, uma idosa de 88 anos
que adquiriu enfisema pulmonar e depende 100% do
suporte respiratório. A ação
contou com o apoio do Grupo Suçuarana de Operações
Socioambientais,
voluntários em ações emergenciais
do Governo do Amazonas.
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Ações do Comitê de Crise
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A

Defesa Civil do Estado lamenta com profundo pesar as inúmeras mortes que foram registradas em decorrência da pandemia do Covid-19. Nosso desejo é que possamos vencer este
período tão preocupante que estamos enfrentando, manifestamos nossa solidariedade aos
familiares e amigos das vítimas. Nossos agradecimentos aos profissionais de saúde, de segurança, e
á todos que diuturnamente lutam pela vida da população, cumprindo o Juramento de Hipócrates,
“consagrar minha vida ao serviço da humanidade; a saúde e o bem-estar serão as minhas primeiras
preocupações”. Os agentes do Comitê Intersetorial de Enfrentamente ao COVID-19 vem realizando
diversas ações para contribuir no combate à pandemia e seus efeitos e continuará na missão de cumprir sua função social. Juntos somos mais fortes!
REALIZAÇÃO:
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC
CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
TC QOBM CLÓVIS ARAÚJO PINTO JUNIOR
COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
MAJ QOBM HÉLCIO CAVALCANTE BARBOSA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RESPOSTA DE DESASTRE E SUPORTE

LARISSA FRANÇA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DEFESA CIVIL
DO AMAZONAS
KAROLINE QUEIROZ
DESIGN E EDIÇÃO

MAJ QOBM ADSON DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PREPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA PÓS DESASTRE
1º TEN QOBM ADAILSON SANTOS DE BRITO
2º TEN FABIA SANTANA DOS SANTOS
2º FABIANO BARBOSA VIEIRA
2º TEN ROBSON SANTOS DE ALMEIDA

Em memória honrosa de

Dra Rosemary Pinto
Rosemary Costa Pinto era farmacêutica bioquímica, sanitarista e servidora com 25 anos de carreira, atuando desde o início da pandemia na orientação dos caminhos que o Estado viria a seguir.
Por sua dedicação e relevância para o povo
do Amazonas com sua atuação pautada na busca da melhoria da qualidade de vida da população, Rosemary será sempre lembrada. Obrigada por
seu trabalho incansável em prol da vida. Descanse
em paz! À toda a família e aos amigos, expressamos nossa solidariedade e sinceras condolências.

