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Serra, ES, fecha parques após morte de macacos por febre amarela.
Animais morrerem no final de janeiro; laudo saiu neste sábado (25).
Município fará vacinação de moradores nesta segunda (27) e quarta-feira (1).

Serra fecha parques após morte de macacos com febre amarela (Foto: Divulgação/ Prefeitura da Serra)

A Prefeitura da Serra, no Espírito Santo, confirmou na noite deste sábado (25) que dois macacos
encontrados mortos no município no final de janeiro estavam com febre amarela. Após o
resultado positivo do laudo, o município decidiu fechar três parques a partir deste domingo (26).
Em nota divulgada na noite deste sábado, a prefeitura informou que, por recomendação do
Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, serão fechadas, neste domingo (26), as sedes das
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Áreas de Proteção Ambiental do Mestre Álvaro e da Lagoa Jacuném, bem como o Jardim Botânico
da Serra/Horto Municipal.
Já o Parque da Cidade vai permanecer aberto neste domingo. Na segunda-feira (27) será feita uma
nova avaliação para decidir se ele também será fechado como forma preventiva.
A prefeitura não informou em que local da cidade os macacos foram encontrados.
Vacinação durante o carnaval A Prefeitura da Serra vai disponibilizar 20 mil doses extras da vacina
contra a febre amarela em dois dias durante o Carnaval. O município decidiu que na segunda (dia
27) e quarta-feira (1º de março) haverá vacinação.
As doses serão aplicadas em dois grandes hospitais da cidade (Apart Hospital e Hospital
Metropolitano), devido a uma parceria do município com os mesmos. As vacinas serão de graça.
Além desses pontos, haverá vacinação na Unidade Saúde de Jacaraípe e em Serra Sede, das 9
horas às 15 horas.
É importante levar carteira de vacinação e documento pessoal. A Prefeitura da Serra está
vacinando toda à população, independente do comprovante de viagem, dentro dos critérios do
Ministério da Saúde.
Confirmação também em Vitória
Exames feitos no macaco morto recolhido na Ilha do Frade, em Vitória, na tarde do dia 16 de
janeiro, detectaram que o animal estava com o vírus da febre amarela. O resultado do laudo foi
divulgado na manhã de sexta-feira pela Secretaria de Saúde de Vitória.
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Na ocasião, no dia 16 de janeiro, o animal foi recolhido pelo Centro de Vigilância Ambiental em
Saúde (CVSA) de Vitória e levado para o laboratório da Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Em
seguida, o macaco foi enviado para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, onde foi constatada a
morte pela doença.
Vacinação preventiva
A Prefeitura de Vitória garante que não há registro de febre amarela em humanos, apesar do
macaco ter sido infectado.
Mesmo assim fez mutirão no sábado em três pontos da cidade: CMEI Elzira Vivacqua em Jardim
Camburi; EMEF Maria José Costa Morais, em São Pedro e EMEF Aristóbulo Barbosa Leão, em
Bento Ferreira.
Os locais de vacinação vão ficar abertos na segunda e quarta-feira, das 8h às 16h.

