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Vacinação contra febre amarela em três unidades de saúde
No feriado de Carnaval, três postos de vacinação ficam abertos em Belém. Saiba onde se vacinar.
A vacinação contra a febre amarela em Belém será mantida amanhã (28) e quarta-feira (01). A
Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA) e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará
(SESPA) informaram que durante o feriado prolongado de Carnaval, a vacinação contra a febre
amarela estará sendo feita em apenas três postos da Região Metropolitana de Belém. A partir de
quinta-feira, dia 2 de março, a imunização contra a febre amarela, assim como as outras vacinas
de rotina, continuam disponíveis normalmente em todas as salas de vacinação.
As salas de vacinação que funcionam neste feriado são: da Unidade de Saúde do Curió-Utinga,
localizada na Alameda Alberto Engelhard, s/n, das 8h às 14h; da Unidade de Saúde de Águas
Lindas, no Conjunto Verdejante I, quadra 01, s/n (passando a igreja São José), entre 8h às 14h; e
no Batalhão de Polícia Ambiental, na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro do Curió-Utinga, das 8h às
13h.
O Instituto Evandro Chagas investiga a infecção por febre amarela de um macaco que foi
encontrado morto na última sexta-feira (24), em Ananindeua. O macaco era um filhote que foi
pego por um morador em uma mata da região. O Instituto Evandro Chagas deve divulgar o
resultado do exame na próxima sexta-feira (3). Uma equipe epidemológica da Secretaria de Saúde
foi ao local e colheu amostras de sangue para averiguar a causa da morte do primata.
No Parque Ambiental do Curió-Utinga, muitas pessoas fizeram filas procurando a vacina. Somente
no final de semana mais de 2.400 pessoas foram vacinadas. Agentes de endemias estão
percorrendo os bairros do Marco, Souza, Castanheira, Curió Utinga e Águas Lindas realizando
vistorias e eliminação de focos. A ação envolve agentes de combate às endemias, e o carro fumacê
que está fazendo a borrifação para o controle do mosquito transmissor, conforme preconiza o
Ministério da Saúde.
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Para garantir a prevenção e tirar as principais dúvidas da população, a SESMA vai lançar um
material informativo com orientações sobre a prevenção da doença, com indicações e
contraindicações da vacina. Outra linha de atuação da prefeitura é o trabalho de educação feito
por meio dos mutirões de limpeza, que estão percorrendo os bairros de Belém.
No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que contra a febre amarela seja tomada a vacina duas
vezes. Para as crianças, uma dose aos nove meses e a outra, aos quatro anos de idade. Já para os
adultos, o intervalo entre as duas doses deve ser de dez anos.
Já em Ananindeua, a população terá de esperar até o final do Carnaval para se proteger contra a
febre amarela. Os postos estavam fechados ou não tinham a vacina contra a febre amarela. A
Secretaria de Saúde de Ananindeua informou que os locais estão de ponto facultativo por causa
do feriado e que o funcionamento só será normalizado na quinta-feira (02).
A Secretaria de Saúde de Ananindeua informou que reabasteceu e disponibilizou as vacinas na
UPA da Cidade Nova, a Unidade de Saúde do Paar e também a de Águas Lindas. No entanto, a
Unidade do Paar estava com as portas fechadas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não
confirmou se faz a vacinação e o posto de Águas Lindas não estava realizando a imunização.
Sintomas - Os efeitos da febre amarela no corpo incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas
costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa
pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos),
hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Com o surgimento dos
sintomas, recomenda-se que a pessoa procure especialista médico na unidade de saúde mais
próxima.

