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Espírito Santo investiga primeira morte por febre amarela

Governo do ES solicitou 500 doses de vacina ao Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo está investigando uma morte por febre
amarela -- este é o primeiro caso em 2017. Há, ainda, 11 casos suspeitos. As pessoas
com casos suspeitos estão internadas e o quadro de saúde delas é estável, segundo
a pasta. Mais de 30 macacos foram recolhidos mortos, e amostras foram enviadas
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para o Instituto Evandro Chagas, no Pará. A doença já está confirmada em dois
primatas. Os outros resultados devem ser divulgados em 10 dias.
O governo capixaba solicitou ao Ministério da Saúde mais 500 mil doses da vacina
contra febre amarela para ampliar em 11 municípios a área de vacinação cautelar.
Como medida de precaução, 37 cidades vacinarão suas populações. A ação já estava
ocorrendo em 26. A Secretaria de Saúde estuda montar um gabinete de
monitoramento para evitar o avanço da doença.
O pedreiro de 33 anos, que morreu com suspeita de febre amarela, morava no
interior de Itatiba, no Sul do Espírito Santo. Ele estava internado desde a última
quarta-feira (19). Segundo investigação da Vigilância Epidemiológica, os primeiros
sintomas começaram no domingo passado (15). Sete pessoas da família da vítima
foram vacinadas para evitar novos casos.
Em Minas Gerais, onde a situação é pior, até o momento, foram notificados 272
casos suspeitos de febre amarela, sendo que desses 47 são casos confirmados. Em
relação aos óbitos, há 71 óbitos suspeitos. Desses, 25 óbitos foram confirmados.
Essas mortes ocorreram em municípios do leste mineiro.

