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O Ministério da Saúde reuniu hoje o seu gabinete de acompanhamento da
situação de febre amarela no país
Dos 24 casos notificados como suspeitos pelas secretarias estaduais de saúde
ao ministério
9 2 foram confirmados, sendo um óbito de uma pessoa residente
em Brasília e um caso que evoluiu para cura, de um residente de
São Paulo, cujos locais prováveis de infecção foram zonas de
mata de Goiás e Mato Grosso do Sul, respectivamente
9 5 casos foram descartados
De 29 de dezembro de 2007 a 12 de janeiro, o Distrito Federal vacinou 892.982
pessoas, em uma população estimada em 2,4 milhões. A cobertura vacinal do
DF, antes do alerta, era superior a 90%, o que indica um alto índice de pessoas
que buscam a revacinação.
A vacina oferece dez anos de proteção e o seu reforço durante este período
não é necessário, nem recomendado
Em janeiro de 2008, foram enviados para todo o Brasil 3.238.500 doses de
vacina. Em 2007, a média mensal de envio para vacinação de rotina foi de 961
mil doses por mês, totalizando 11,5 milhões de doses.
O gabinete de acompanhamento de febre amarela reafirmou que a doença está
restrita às matas das regiões de risco, não atingindo as áreas urbanas.
Hoje, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fará hoje (13)
pronunciamento em rádio e televisão sobre a situação da febre amarela no país
– clique aqui para ver o pronunciamento.
Ele transmitirá uma mensagem para tranqüilizar a população em relação à
doença, descartando o risco de epidemia.

Será reforçado que somente devem procurar os postos de saúde as pessoas
que moram ou vão visitar as áreas de risco e nunca se vacinaram ou foram
vacinadas antes de 1999.
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