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Risco de urbanização da febre amarela em Vitória é quase nulo
Diretor do IEC esteve em Vitória e tranquilizou população sobre doença
Segundo ele, febre amarela nunca foi transmitida com eficiência pelo Aedes.
O diretor do Instituto Evandro Chagas (IEC) e um dos maiores especialistas do mundo em febre
amarela, o médico Pedro Vasconcelos, afirmou, nesta terça-feira (31), que é quase nula a chance
de ocorrer a urbanização da doença em Vitória.
As medidas no sentido de evitar qualquer possibilidade de introdução do vírus na área urbana têm
sido tomadas. O risco é quase nulo de ocorrer a urbanização em Vitória. Tradicionalmente, a febre
amarela nunca foi transmitida com eficiência pelo Aedes Aegypti. A dengue, a chikungunya, o zika
é muito mais eficientemente transmitido pelo Aedes, declarou o médico.
Desde o início do surto, foram
encontrados cerca de 400 macacos
mortos no estado. Nos últimos dias,
apareceram também em áreas de
Viana e Cariacica. Primeiro, tem que
confirmar se é febre amarela

FEBRE AMARELA
Minas enfrenta surto da doença

mesmo ou não. Se for, tem que
fazer a vacinação de bloqueio em

torno da área que está sendo acometida, falou Vasconcelos.
O secretário de Saúde do estado, Ricardo Oliveira, disse que as denúncias de macacos mortos têm
sido investigadas. Algumas mortes precisam ser investigadas mesmo e outras ficam claras que é
um problema de maldade, em que as pessoas assassinam o macaco, por achar que ele é o
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transmissor da febre amarela. O macaco não é o transmissor, ele é o hospedeiro. Quem transmite
é um mosquito que vive na floresta, disse.
A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) pediu ao governo federal o envio de mais 500 mil doses da
vacina na próxima semana. O objetivo é atender pessoas que procuram as unidades dizendo que
precisam viajar, porque têm parentes que moram em áreas de mata.
Se sua família mora numa cidade que está sendo de vacinação cautelar e você mora no litoral, não
vai poder visitar? Não tem sentido isso. Nós vamos chegar e disponibilizar mais vacinas para todos
os postos do estado. Na semana que vem, nós esperamos completar 2 milhões de doses, afirmou
o secretário.
Notificação Passou de seis para oito o número de pessoas que morreram com sintomas de febre
amarela no estado. Além disso, o número de notificações investigadas pela SESA subiu de 41 para
45.

