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Rorainópolis recebe 800 doses extras de vacina contra febre amarela, em RR.
Vacinação será retomada na segunda (13); há nove pontos de imunização.
Procura pela vacina na região aumentou após morte de macaco.

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

O município de Rorainópolis, região Sul, recebeu 800 doses extras de vacina contra febre amarela,
segundo informou neste sábado (11) a Secretaria Municipal de Saúde. As ações de imunização
serão retomadas na segunda-feira (13).
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A procura 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.
Na quinta (9), em menos de quatro dias, um lote com 1,2 mil vacinas se esgotou nos postos de
saúde da região. Em média eram aplicadas 150 doses da vacina por mês.
"Chegaram 800 doses. A partir da segunda vamos retomar a vacinação nos postos. Se não der,
vamos atrás de mais vacinas", informou a secretária de Saúde, Cristiane Lima.
Postos de vacinação
As ações foram intensificadas nas 72 vicinais e seis vilas de Rorainópolis. Conforme Cristiane, o
município conta com nove pontos de fixos de vacinação. Além disso, os agentes de saúde vão nas
casas do moradores das vicinais 4 e 13.
Dos nove pontos fixos de vacinação, cinco estão na sede, são eles: Novo Brasil, Dra Yandara, Novo
Horizonte, Portelinha e no Hospital Regional Ottomar de Souza Pinto. Os outros estão nos distritos
de Nova Colina, Equador, Jundiá e Martins Pereira.
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

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Clipping

VEÍCULO: G1 GLOBO RORAIMA
DATA: 11/03/2017
ASSUNTO: FEBRE AMARELA E VACINA
PÁG. A14
TIPO: NOTÍCIA
ENDEREÇO WEB:
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2017/03/rorainopolis-recebe-800-doses-extras-de-vacina-contra-febreamarela-em-rr.html
ACESSADO EM: 11/03/2017

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

