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Ações de prevenção à febre amarela são reforçadas em Alenquer, no PA.
SEMSA deverá encaminhar uma equipe para dar apoio à SEMSA.
Dois pacientes apresentam febre alta e foram encaminhados para Santarém.

Coletiva foi realizada neste sábado (18) em Santarém (Foto: Daniele Gamboa/TV Tapajós)

A 9ª regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) em Santarém, oeste do Pará,
anunciou em coletiva realizada neste sábado (18) que uma equipe vai até Alenquer para dar apoio
à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) nas ações de prevenção, combate e bloqueio para febre
amarela na região. Em Alenquer um macaco teve morte confirmada pela doença, um menino de

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Clipping

VEÍCULO: G1 GLOBO SANTARÉM E REGIÃO
DATA: 18/03/2017
ASSUNTO: FEBRE AMARELA
PÁG. A14
TIPO: NOTÍCIA
ENDEREÇO WEB:
http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2017/03/acoes-de-prevencao-febre-amarela-sao-reforcadas-emalenquer-no-pa.html
ACESSADO EM: 18/03/2017

11 anos morreu com suspeita de estar com febre amarela e mais dois pacientes estão com os
sintomas.
Os dois novos casos suspeitos de febre amarela em um jovem de 20 anos e um menino de 11 anos
estão sendo acompanhados pela SEMSA e SESPA. Os pacientes devem desembarcar no aeroporto
de Santarém na tarde deste sábado (18) para serem encaminhados ao Hospital Municipal.
Um menino de 11 anos, morador da zona rural de Alenquer, morreu na quinta-feira (16) com
suspeita de febre amarela. Ele morava próximo ao local onde um macaco foi encontrado morto,
foi confirmada a morte do primata por febre amarela.
Mortes por febre amarela em macacos
A 9ª regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) em Santarém, oeste do Pará,
aguarda o resultado da análise das amostras coletadas em nove macacos achados mortos na
região feita pelo Instituto Evandro Chagas. O objetivo é confirmar se a causa da morte deles tem
alguma relação com a febre amarela. Em Alenquer, um macaco encontrado no Ramal do
Escondido, zona rural do município.

