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Vacina contra febre amarela acaba no interior de RR após morte de macaco
Foram aplicadas mais de 1,2 mil vacinas em menos de 4 dias em Rorainópolis.
Macaco contaminado com o vírus da doença foi achado morto na vicinal 4.

Procura pela vacina contra febre amarela aumentou nos postos de saúde em Rorainópolis (Foto: Mathias
Neto/Rede Amazônica em Roraima)

Em menos de quatro dias, um lote de 1,2 mil doses da vacina contra a febre amarela se esgotou
nos postos de Rorainópolis, região Sul de Roraima, segundo informou nesta quinta-feira (9) a
secretária de Saúde do município, Cristiane Lima.
A busca pela vacina aumentou após ter sido divulgado que um macaco contaminado com o vírus
da doença foi encontrado morto na vicinal 4, área rural de Rorainópolis.
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Em média, segundo secretária, eram aplicadas 150 doses da vacina por mês. Nos quatro dias, as
ações foram intensificadas nas 72 vicinais e seis vilas do município.
"Todas as doses que o estado mandou acabaram agora à tarde [por volta das 17h], além dessas,
outras 200 doses que tínhamos também acabaram. Houve uma procura muito grande por parte da
população", explicou Cristiane.
Na segunda-feira (6) o governo enviou mil doses da vacina e quatro carros fumacê, usados no
combate do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da febre amarela, dengue, chikungunya e zika.
A Saúde de Rorainópolis já solicitou reforço de mais mil doses ao Programa Nacional de
Imunização (PNI), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU).
"O PNI já disponibilizou as vacinas e o carro saiu daqui hoje para buscar. Até segunda-feira [13]
teremos reposição em todos os postos", disse.
Moradores da vicinal 4, onde o macaco foi achado morto, tiveram prioridade na vacinação,
segundo disse. "Fomos de casa em casa, faltaram umas pessoas, mas retornaremos lá".
Rorainópolis tem alto índice de infestação do Aedes Aegypti
Segundo informou na segunda (6) a coordenadora geral de Vigilância em Saúde o estado, Daniela
Souza, Rorainópolis tem alto risco de infestação do Aedes Aegypti, com 16,1% de Índice de
Infestação Predial. O satisfatório é até 0,9%. Por este motivo, as ações foram reforçadas na região.
Macaco contaminado
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No sábado (4) a Secretaria Municipal de Saúde de Rorainópolis divulgou que um macaco morto
encontrado na vicinal 4 estava contaminado pelo vírus da febre amarela. O caso ocorreu na região
Sul de Roraima.
O animal foi achado morto no dia 11 de fevereiro. Após tomar conhecimento das notificações, a
secretaria informou que foram realizadas buscas nos locais informados e a Vigilância em Saúde
adotou as recomendações técnicas do Ministério da Saúde.
Em seguida, as coletas das amostras foram
enviadas para análise laboratorial no Instituto
Evandro Chagas, no Pará, onde foi constatada a
causa da morte do primata.
O resultado do diagnóstico foi liberado na sexta
(3), no qual deu positivo para o vírus da febre
amarela silvestre em epizootias primatas não
Macaco foi achado morto dia 11 de fevereiro;
resultado dos exames foi divulgado no sábado (4)
(Foto: Reprodução/Rede Amazônica em Roraima)

humanos.
De acordo com a Saúde, desde o início do ano, a pasta tem recebido diversas notificações de
moradores sobre primatas mortos nas vicinais.

