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VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

Mais 100 mil
novas doses
no Estado
Elas irão para os 18
municípios que não
fazem vacinação
cautelar. Meta é
imunizar quem vai
para áreas de risco
Rayza Fontes
manhã estão previstas mais
100 mil doses da vacina contra febre amarela no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as
novas doses irão para os 18 municípios que não estão realizando vacinação cautelar, com o intuito de
imunizar quem vai viajar para
áreas de risco.
Os 18 municípios que receberão
as doses enviadas pelo Ministério
da Saúde amanhã são: Anchieta,
Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari,
Itapemirim, Jaguaré, Linhares,
Marataízes, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
A febre amarela, segundo o Ministério da Saúde, é uma doença
infecciosa febril aguda, causada
por um vírus, que pode levar à
morte em cerca de uma semana, se
não for tratada rapidamente. Não
existe cura para a doença e a forma
mais eficaz de prevenção é por
meio da vacinação.
No Brasil, os casos de febre amarela são classificados como silves-

A

tres ou urbanos.
Na febre amarela silvestre, os
mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes transmitem o vírus
e os macacos são os principais
hospedeiros.
Na febre amarela urbana o vírus
é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti ao homem, mas esta
não é registrada no Brasil desde
1942.
BALANÇO
Na última atualização realizada
pela Sesa, no Estado foram 146 casos suspeitos da doença, 35 confirmados para febre amarela silvestre, sendo que nove pacientes
morreram em decorrência de
complicações da doença. Até o
momento, 24 pacientes receberam
alta hospitalar e dois estão internados com quadro estável.

CASOS CONFIRMADOS
MUNICÍPIOS
Ibatiba
Colatina
Itarana
Brejetuba
Conceição do Castelo
Pancas
Laranja da Terra
Itaguaçu
Baixo Guandu
São Roque do Canaã
Afonso Cláudio
Irupi
Castelo
Total

CASOS
12
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
35

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

Ônibus para aumentar
doação de sangue
Nestes dias que antecedem o feriado de Carnaval, o ônibus do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) tem circulado por Vitória
para ajudar a aumentar a coleta de
sangue que foi reduzida por conta
da vacinação contra febre amarela,
uma vez que, quem é vacinado,
tem de ficar 30 dias sem fazer a
doação.
Hoje, o veículo ficará das 8 às 14
horas, na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na Enseada
do Suá, aguardando a presença
dos doadores.
Amanhã, a coleta na unidade
móvel será na Secretaria de Estado
da Educação (Sedu), em Santa Lúcia; e na quarta-feira será no Prodest, no bairro Praia do Suá.
O ônibus tem capacidade para
realizar até 100 coletas por dia. Para solicitar a presença das unidades móveis basta entrar em conta-

MORADORA é imunizada contra febre amarela: nove pacientes morreram no Estado por complicações da doença
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Imunização de grupos de excursão
Vitória
Vacinação das 8h às
11h30, de segunda a sextafeira, para quem for viajar
para áreas de risco.
Quem vai viajar para o
exterior, deve buscar a unidade de saúde do Forte São
João, na avenida BeiraMar, das 10 às 15 horas.
Grupos de excursão e retiros de Carnaval que vão
viajar para áreas de risco
da doença podem agendar
a vacinação pelo e-mail:
imunizacao@correio1.vitoria.es.gov.br.
Locais de vacinação:
> Santo André
> Praia do Suá
> Maruípe
> Jardim da Penha
> Jardim Camburi
> US Vitória
(Parque Moscoso)
> Santo Antônio
> Santa Luíza
> Jabour
> Consolação
> Ilha das Caieiras

> Resistência
> Morro do Quadro
> Bairro República
> Maria Ortiz
> Itararé
> São Cristóvão
> Andorinhas
> Jesus de Nazareth
> Fonte Grande

Vila Velha
A vacinação é feita de
segunda a sexta, a partir
das 8h. É preciso levar documento de identificação.
Locais com vacina:
> Glória
> Vila Nova
> Ibes
> Santa Rita
> Paul
> Jardim Marilândia
> Ulisses Guimarães
> Barramares

Serra
Vacinação nos postos de
saúde de segunda a sextafeira. O funcionamento é de

manhã, das 8 horas ao
meio-dia. A prioridade é para quem vai viajar para área
de risco.
Postos com vacina:
> Boa Vista (somente para
pessoas que possuem
comprovante de viagem)
> André Carloni
> Carapina Grande
> Central Carapina
> Planalto B
> São Marcos
> Laranjeiras Velha (somente para pessoas que
possuem comprovante de
viagem)

Cariacica
Vacinação de segunda a
sexta-feira, das 8 às 15 horas, com intervalo de almoço das 12h às 13 horas, enquanto durar o estoque de
vacinas.
Locais de vacinação:
> Cariacica-Sede
> São Francisco
> Bela Vista
> Bela Aurora

> Campo Grande
> Alto Laje

(para viajantes com
comprovação)
> Porto de Santana
> Nova Rosa da Penha I
> Nova Rosa da
Penha II

Viana
A vacinação está sendo
realizada de segunda a
sexta-feira, das 8h às 15h,
em todas as unidades de
s a ú d e . Es tã o f a z e n d o
agendamentos, por isso
não é necessário ficar na fila fora do horário de atendimento.

Guarapari
Vacinação a partir das 8h
na Unidade Roberto Calmon, no Centro, e Centro
Municipal de Saúde, em
Muquiçaba.
Fonte: Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) e prefeituras citadas.
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Estado tem 60 áreas com recomendação
A doença

FÁBIO NUNES - 23/01/2017

até complicações neurológicas, com
necessidade de internação.

> A FEBRE AMARELA silvestre é trans-

mitida pelo mosquito  
   
> HÁ 75 ANOS não ocorre a transmissão
da febre amarela pelo   ,
a chamada febre amarela urbana.

Vacinação
> DEVE SE VACINAR apenas quem mo-

Sintomas
ÔNIBUS DO HEMOES: coleta
to pelo e-mail hemoes@saude.es.gov.br.
Além do ônibus, cinco unidades
do Hemoes estão localizadas em
Vitória, Serra, Colatina, Linhares e
São Mateus, aguardando doações.

> OS SINTOMAS são dor de cabeça, do-

res musculares e febre alta. Cerca de
90% dos casos desaparecem em
aproximadamente quatro dias.
> CERCA DE 10% das pessoas têm a forma mais grave da doença, com ictéria, problemas hepáticos, renais e

FILA para imunização em posto

ra ou vai viajar para uma área de risco de transmissão da febre amarela
silvestre. No Estado, são 60 áreas
com recomendação para vacina no
momento.
> A VACINA é contraindicada para menores de seis meses, idosos acima
dos 60 anos, gestantes, mulheres
que amamentam crianças de até seis
meses, pacientes em tratamento de
câncer e pessoas imunodeprimidas.

