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Alerta Epidemiológico - Febre Amarela
Em virtude das notificações de febre Amarela em 24 municípios de Minas Gerais que
totalizam, até o momento, 133 casos suspeitos e 30 óbitos suspeitos de Febre Amarela,
trazemos aqui alguns esclarecimentos.
A febre Amarela é uma doença infecciosa viral aguda, transmitida por mosquitos e
presente em países da África e das Americas Central e do Sul. A transmissão pode ocorrer de
duas formas: silvestre e urbana.
Na forma de transmissão silvestre, os vetores são os mosquitos Haemagogus e
Sabethes, que mantêm a ciculação do vírus entre os macacos, podendo, também, transmitir ao
homem. Na forma de transmissão urbana, o veículo do vírus é o mosquito Aedes aegypti, o
mesmo transmisssor da dengue, zika e chikungunya.
Apesar de Santa Catarina não registrar caso de Febre Amarela em humanos desde
1966, a vacinação contra a doença é indicada para 100% da população dos 162 municípios
catarinenses que integram a área com recomendação de Vacina contra Febre Amarela
(ACRV). Além da população residente nestes municípios, a vacinação é recomendada para
todas as pessoas que residem ou viajam para regiões silvestres, rurais ou de mata de qualquer
um dos 3.530 municípios brasileiros considerados ACRV. Essas cidades são localizadas em
todos os estados das regiões Norte e Centro Oeste; em Minas Gerais e no Maranhão e
em alguns municípios do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.
O Municipio de Florianópolis não é considerado área com recomendação de
vacina contra febre amarela (ACRV).
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ÁREA COM RECOMENDAÇÃO DE VACINA (ACRV) – SANTA CATARINA

ÁREA COM RECOMENDAÇÃO DE VACINA (ASRV) – BRASIL
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As pessoas que não foram vacinadas e pretendem viajar para as ACRV devem procurar
o Centro de Saúde mais próximo de sua residência pelo menos 10 dias antes da viagem.
Quando indicada, a vacina pode ser feita em qualquer Unidade de Saúde e deve seguir as
recomendações do Calendário de Vacinação da Rede Pública de Santa Catarina
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/imunizacao/calendario/CALENDARIO-VACINAL-v12092016.pdf.

Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas pelo 3212-3907 ou 9985-2710.
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