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FIOCRUZ analisa exames para confirmar mortes de macacos por febre amarela no
Rio
Secretaria Estadual de Saúde diz que resultado de exames foi inconclusivo. FIOCRUZ informou que
resultado de contraprova deve ficar pronto até a próxima segunda-feira.
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Rio de Janeiro, está analisando o resultado dos exames
referentes à causa da morte de cinco macacos encontrados em diferentes pontos do município em
outubro de 2016. A Secretaria de Estado de Saúde informou, nesta quinta-feira (16), que recebeu,
na última semana, os resultados dos exames dessas amostras encaminhadas ao Instituto Evandro
Chagas, no Pará, mas que os resultados ainda são inconclusivos e, por isso, aguarda a análise que
está sendo conduzida pela FIOCRUZ.
De acordo com a FIOCRUZ, o novo resultado dessa contraprova deve ficar pronto até a próxima
segunda-feira (20).
"A SES esclarece que até o momento, não há resultado conclusivo que confirme a morte de
primatas por febre amarela no estado. A secretaria tem compromisso em comunicar, com
absoluta transparência, todas as informações de saúde pública referentes a testes, seja em
primatas ou humanos, tão logo tais exames sejam definitivamente concluídos", informou a
Secretaria em nota.
A prefeitura do Rio divulgou nesta semana que, dentro de 15 dias, o Estado do Rio receberá 1,5
milhão de doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde, mas que não há necessidade de
corrida para os postos. No momento, 34 postos oferecem a vacina.
Dois casos de febre amarela confirmados no estado
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Na quarta-feira (15) foram confirmados os dois primeiros casos de febre amarela silvestre com
transmissão dentro do Estado do Rio de Janeiro, desde a notificação dos primeiros casos em
humanos em Minas Gerais. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou que um dos casos
confirmados foi o de Watila Santos, de 38 anos, que morreu no sábado (11).
Ainda de acordo com o órgão, após a realização de exames, foram registrados resultados positivos
para o vírus em dois homens, moradores da área rural do município de Casimiro de Abreu (Região
das Baixadas Litorâneas), sem histórico de viagem para áreas onde há comprovação da circulação
da doença.
Diante dos resultados, a secretaria informou também que vai adotar de forma imediata novas
medidas, além da vacinação já anunciada para todo o Estado e que será realizada de forma
gradativa em todo o território fluminense.

