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dia a dia
FEBRE AMARELA

Vacinação começa
no mês que vem

Após 13 mortes no intervalo de um ano, governo promete imunizar o estado contra a
febre amarela. Doses concentradas serão aplicadas em áreas de risco, como o litoral
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partir de fevereiro,
todos os paulistas
poderão se vacinar
contra a febre amarela. No sábado, o
governo estadual anunciou a
imunização para todo o estado após a confirmação da
morte de duas pessoas, na região metropolitana, por conta
da doença.
No dia seguinte, a Prefeitura
de Guarulhos confirmou que
um idoso morreu infectado
pelo vírus. De acordo com a
Secretaria Estadual de Saúde,
todas as vítimas passaram pela cidade de Mairiporã, que fica a 39 quilômetros da capital
e tem uma das maiores florestas urbanas do mundo.
A data exata para que a vacina seja liberada no mês que
vem será confirmada hoje,

em uma reunião entre o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o secretário adjunto de
Saúde do estado, Eduardo Ribeiro Adriano, em Brasília.
Segundo a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado, Regiane Cardoso de Paula, desde 2016 o
governo atua intensificando a
imunização.
A ideia inicial é aplicar a dose
concentrada nas regiões de risco, como o litoral, seguindo recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), de
oferecer única dose. Depois, o
governo vai oferecer a vacina
fracionada nas áreas com menor chance de o vírus aparecer.
“Quem vai para uma área de
risco, para a mata, precisa tomar a vacina. Se alguém, que
mora na Sé, não vai para uma
região de perigo, não tem por
que tomar vacina”, explicou
Regiane.

O governo espera vacinar
toda população em um ano.
Em balanço divulgado ontem, a pasta da Saúde informou que de janeiro de 2017
até ontem foram registrados
29 casos de febre amarela e 13
mortes em decorrência dela.
Segundo a diretora do centro, todos os óbitos foram de
pessoas que visitaram áreas
de risco e não se vacinaram.

Imunização

“Não deve haver
pânico, mas
é importante
procurar a vacina”
_Geraldo Alckmin,

governador de São Paulo

“Só temos uma forma de
evitar: vacinação. Não deve
haver pânico, mas é importante procurar a vacina. E,
obrigatoriamente, para quem
for se aproximar de uma área
de mata”, disse o governador
Geraldo Alckmin (PSDB), durante agenda pública ontem.
A vacina só não é recomendada para grávidas, mulheres
que estão amamentando,
pessoas que fazem quimioterapia, portadores de HIV e
transplantados.
TERCEIRA VÍTIMA/O idoso,
morador de Guarulhos, que
teve óbito confirmado na sexta-feira, morreu uma semana
após visitar um sítio em Mairiporã. Segundo sua filha, ele
reclamava de náuseas e queimação na garganta.
O homem esteve na área rural nos dias 16 e 17 de dezembro e morreu no Natal.

Homem internado
é a quarta vítima
nos últimos dias

A doença Entenda como ocorre a infecção e quais os sintomas
Ciclo silvestre
1 Macacos
infectados pela
doença são
picados pelos
mosquitos
Haemagogus e
o Sabethes

Ciclo urbano

2 Os mosquitos
passam a carregar
o vírus

3 Uma pessoa é
picada em área de
mata e desenvolve
a doença. Se for a
uma cidade, pode
dar início ao ciclo
urbano

Sintomas
Silvestre ou
urbana

Fonte: especialistas

Fase inicial
>> Dores de
cabeça
>> Febre
>> Perda de apetite

>> Náuseas e vômito
>> Dores musculares,
principalmente nas
costas

Não ocorre no Brasil
desde 1942

4 Mosquitos
Aedes aegypti
passam a carregar
o vírus

5 Pessoas
em outros
locais
podem ser
infectadas
pela doença

Fase tóxica (menos comum)
>> Febres altas
>>Sangramento da
Pele e olhos amarelos
boca, nariz, olhos
>>Órgãos são afetados, e estômago
como fígado e rins
>>Vômitos

Desde o ano passado, centenas de macacos apa

>>Dores
abdominais
>>Urina escura
DSP

nnUm homem de 48 anos, morador da Zona Norte da capital,
está internado há três dias. Ele é
o quarto caso de febre amarela
confirmada na Grande SP nos
últimos dias.
Segundo informações do portal
da revista “Veja”, a vítima buscou
atendimento no dia 1º após sentir
fortes dores musculares e na cabeça. Em um primeiro momento,
a suspeita era de que ele estava
com forte gripe ou virose.
O homem voltou para casa,
mas dois dias depois resolveu ir
ao hospital por ter piorado. Então,
foi encaminhado diretamente
para a UTI. Segundo familiares,
a vítima teria passado o Natal
na Serra da Cantareira e quatro
dias depois começou a sentir os
primeiros sintomas do vírus.
O Hospital LeForte, onde o paciente está internado desde o dia
5, confirmou a sorologia de febre
amarela. “Ele segue na UTI em
estado gravíssimo e instável”,
informou o boletim médico.

