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Ações de combate à febre amarela são reforçadas em Juiz de Fora
Carro fumacê está passando na Cidade Alta, onde macaco foi encontrado.
Moradores dos bairros São Pedro e Santos Dumont serão vacinados em casa.

A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta sextafeira (10) as ações de combate a febre amarela
na região que engloba o Bairro São Pedro, onde
um macaco diagnosticado com a doença foi
encontrado em fevereiro. O fumacê está sendo
aplicado no raio de um quilômetro do local onde
o primata foi achado.
Fumacê vai passar pela área onde corpo de
macaco foi encontrado (Foto: Reprodução/ TV
Integração)

Na segunda-feira (13), os agentes de epidemiologia vão passar nas cinco mil casas dos bairros São
Pedro e Santos Dumont, avaliando a necessidade de atualização do cartão de vacina e aplicando
doses. Os cidadãos que moram na região podem identificar se as residências deles estão na área
prevista para vistoria pelo site da Prefeitura.
Este sábado (11) vai ser um dia especial de vacinação na cidade. As 63 unidades de Atenção
Primária à Saúde (Uaps), além do Pronto Atendimento Municipal (PAM) Marechal e os
departamentos de Saúde da Criança e do Adolescente (DSCA) e do Idoso (DSI) estarão abertos
para vacinação. Para isso, grupos de supervisores das Uaps e enfermeiros responsáveis pelas salas
de vacinação foram orientados nesta quinta-feira (9).
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De acordo com a Secretaria de Saúde, a proposta de um dia com atendimento excepcional é
facilitar o acesso à imunização para as pessoas que têm dificuldades de ir até os postos durante a
semana. A meta é vacinar cerca de 20 mil pessoas durante todo o sábado.
Confira os locais e horários de vacinação: - 63 Uaps: das 8h às 10h45 e das 13h às 16h45. - PAMMarechal: posto exclusivo para vacinação, das 8h às 17h (sem intervalo de almoço). Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente: das 8h às 11h e das 13h às 16h (Rua São
Sebastião, 776, no Centro). - Departamento de Saúde do Idoso: das 8h às 10h30 e das 13h às
16h30 (Rua Batista de Oliveira, 943, no Centro).
Morte de macaco em Juiz de Fora
A Prefeitura de Juiz de Fora informou nesta
segunda-feira (6) que um macaco morto foi

FEBRE AMARELA
Minas enfrenta surto da doença

diagnosticado com febre amarela na cidade.

De acordo com o Executivo, corpos de seis animais foram enviados para a Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no início de fevereiro e o resultado das análises apontou a
doença como causadora da morte de um deles. As outras cinco ainda estão sendo investigadas.
Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Rodrigo Almeida, o primata foi encontrado no
Bairro São Pedro.
A Prefeitura foi notificada no dia 29 de janeiro. A partir daí, começou toda a frente de serviços, de
prevenção, combate e bloqueio para febre amarela na região. Nós realizamos um bloqueio com
aplicação de inseticida, rastreamento com a equipe de zoonoses na busca de mais animais e
aguardamos o resultado que foi confirmado pelo estado, explicou.
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Casos na Zona da Mata
Pelo menos quatro casos suspeitos de febre amarela em humanos estão sob investigação em
cidades da região. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (7) pela
SES, Carangola e Espera Feliz apresentaram novos registros nos últimos dias.
Os outros dois casos, em Orizânia e Espera Feliz, que já haviam sido divulgados pelo estado,
permanecem em investigação. Além dos registros suspeitos em humanos, foi confirmada a morte
de um macaco por causa da doença em Leopoldina.
Em todas as investigações, foram feitos exames e os resultados estão no Instituto Evandro
Chagas, no Pará, que é a referência em febre amarela no país. O resultado não tem previsão para
ser divulgado.
Ainda segundo as informações publicadas no boletim estadual, foram notificados 1.076 casos
suspeitos em Minas Gerais, dos quais 272 foram confirmados, em 48 municípios e 747 casos
seguem sob investigação. Nenhuma morte confirmada por febre amarela em humanos na Zona da
Mata e Campo das Vertentes.
Epizootias
Até terça-feira (7) foram confirmadas mortes de quatro macacos infectados por febre amarela na
Zona da Mata, dois deles em Ewbank da Câmara, um em Juiz de Fora e um em Leopoldina.
Os casos registrados em macacos são divididos em rumores e em investigações. Rumor é quando o
animal é encontrado morto e não é possível coletar material para o exame que diagnosticaria a
causa da morte.
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Até agora, em Minas Gerais, foram registrados 124 rumores, 84 em investigação. Outros 93
mortes de macacos por febre amarela foram confirmados.

