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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbimortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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Casos notificados de intoxicação por dietilenoglicol sobem para 17, diz 

governo de MG 
13/01/2020 19h19 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais afirmou no início da noite desta segunda-

feira (13) que os casos notificados por intoxicação pela substância dietilenoglicol, subiram 

para 17. A Polícia Civil investiga se o consumo da cerveja Belorizontina, da Backer, é a causa 

da intoxicação. A substância foi encontrada no sangue de vítimas, em amostras da cerveja de 

três lotes, e em um tanque de armazenamento do fluido de refrigeração, na fábrica da 

empresa. 

Ainda de acordo com a secretaria, 4 casos de intoxicação por dietilenoglicol foram 

confirmados, um deles é o de um homem que morreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Das 

17 notificações, 16 são homens e 1 é mulher. A intoxicação é tratada pela secretaria como 

uma síndrome nefroneural. 

 

Cervejas devem ser recolhidas e vendas são suspensas 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) afirmou nesta segunda-feira 

(13) que intimou a cervejaria Backer a realizar recall de todas as cervejas e chopes da empresa 

e também suspender a venda de qualquer produto da marca até que seja descartada a 

possibilidade de contaminação de demais produtos. 

 

A medida abrange qualquer rótulo da cerveja, além dos chopes, fabricado entre outubro de 

2019 e esta segunda-feira (13). Na noite desta segunda-feira, a determinação já era cumprida 

em um supermercado de Belo Horizonte. A retirada de cervejas das prateleiras foi flagrada 

pela reportagem. 

 

De acordo com o Mapa, foram apreendidos 16 mil litros de cerveja na última sexta-feira (10) quando 

técnicos estiveram no local e interditaram a fábrica da Backer. O restaurante da cervejaria, na mesma 

área, no bairro Olhos D’água, Região Oeste de Belo Horizonte, funcionou normalmente durante o fim 

de semana. 
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Laudo aponta duas bactérias, mas causa de surto de infecção em Santa 

Maria ainda é investigada 
14/01/2020 22h37   

 

 

A causa do surto de doença diarreica aguda que resultou na morte de duas crianças, em 

dezembro de 2019, em Santa Maria, no Centro do estado, ainda é investigada. Porém, 

conforme aponta uma nota técnica assinada em conjunto pelas secretarias estadual e 

municipal de Saúde, nesta terça-feira (14), resultados laboratoriais preliminares em seis casos 

suspeitos identificaram duas bactérias: Campylobacter jejuni e Escherichia coli O157. 

 

Elas foram identificadas em exames do Laboratório Central do estado (Lacen) e do 

Laboratório de Referência Nacional em Enterobactérias da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

concluídos nesta segunda (13). Testes adicionais ainda estão sendo realizados. 

Embora não seja possível determinar a fonte da infecção, a investigação avança em relação à 

origem do surto e auxilia na prevenção de novos casos. 

 

A infecção por Campylobacter spp. em humanos, segundo a nota, pode se manifestar de 

várias formas, sendo a gastroenterite a mais comum. Os sintomas são semelhantes aos 

verificados nas pessoas atingidas pela doença em Santa Maria: diarreia, vômito, náusea, dores 

abdominais e febre. 

Já o E. coli O157 faz parte das E. coli enterohemorrágicas produtoras da toxina Shiga, 

responsáveis pelos sintomas de gastroenterite, colite hemorrágica e Síndrome Hemolítica-

Urêmica. De acordo com a nota, o RS não tinha relatos de surtos que envolvessem este agente 

bacteriano até então. Apesar disso, há relatos de diferentes subtipos dessa bactéria nos últimos 

anos. 

 

De acordo com as secretarias, as duas bactérias são raras para o desenvolvimento de surto, o 

que pode indicar que Santa Maria seja o primeiro município do Rio Grande do Sul acometido 

por uma epidemia com esses agentes. 

 

Até a última sexta-feira (10), foram identificadas 487 pessoas expostas à infecção, com 41 

casos e seis internações. Dados preliminares apontam que o primeiro caso ocorreu em 5 

dezembro, sendo que 70% deles ocorreram nas três semanas seguintes. 

A prefeitura de Santa Maria chegou a considerar o surto de infecção intestinal encerrado, mas 

como o último caso registrado teve início de sintomas no dia 8 de janeiro, eventos como este 

serão monitorados por mais 30 dias até que não sejam registrados casos novos. 
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As únicas mortes, até agora, foram das duas crianças, de 5 e 4 anos, alunas da escola infantil 

do Sesi, nos dias 22 e 23 de dezembro. 

 

As secretarias de Saúde pedem que casos suspeitos sejam notificados pelo Disque Vigilância 

(150). Elas orientam, também, que os moradores tomem uma série de cuidados para evitar 

contato com as bactérias.  

 

Veja as recomendações: 

 

 

 Lavar bem as mãos com sabonete/sabão antes do preparo dos alimentos, sempre que 

interromper a atividade de preparo, e após; 

 Lavar bem as mãos após uso do banheiro e troca de fraldas; 

 Lavar frequentemente as mãos das crianças com sabonete/sabão, sobretudo após o uso 

do banheiro; 

 Manter os alimentos refrigerados, abaixo de 5ºC, ou aquecidos acima de 70ºC; 

 Consumir somente água potável/tratada; 

 Consumir alimentos crus como vegetais folhosos, frutas e legumes, somente após a 

lavagem mecânica retirando todas as sujidades, seguida do uso de solução clorada; 

 Consumir alimentos de origem animal (carnes, ovos, leite, mel etc.) somente com 

registro no órgão sanitário competente; 

 Não consumir leite e seus derivados crus, não pasteurizados; 

 Utilizar utensílios (tábuas, talheres e recipientes) diferentes para produtos crus e 

cozidos; 

 Não ingerir carnes cruas ou mal cozidas (abaixo de 70 º C); 

 Manipuladores que apresentarem sintomas gastrointestinais não devem manusear 

alimentos. 
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Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter surto de dengue em 

2020 
15/01/2020 05h01   

 

Os estados do Nordeste, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter um surto 

de dengue a partir de março de 2020, afirma o Ministério da Saúde. 

 

“A dengue é uma doença sazonal e o quadro é dinâmico e pode mudar em pouco tempo, mas, 

no momento, os nove estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande contingente 

populacional pouco afetadas em 2019 estão no nosso alerta”, afirmou ao G1 coordenador-

geral de vigilância em arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said. 

 

O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes, segundo 

dados da pasta, um aumento de 488% em relação a 2018, um ano considerado atípico pelo 

Ministério. 
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Variações de ano a ano 

Segundo Said, 2017 e 2018 foram anos com poucos casos de dengue quando comparados a 

2015 e 2016. 

 

"Isso aconteceu porque circulou, em todos esses anos, o mesmo sorotipo do vírus da dengue. 

E quando uma pessoa é infectada pela dengue, ela estará imune aquele determinado sorotipo 

para sempre, mas não aos outros sorotipos da doença”, afirma. 

A dengue é transmitida por quatro sorotipos do vírus: o sorotipo 1, 2, 3 e 4, todos em 

circulação no Brasil. A intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo país de 

tempos em tempos. Os surtos de dengue costumam ocorrer, segundo Said, quando há 

mudança na circulação do tipo de vírus. 

 

Foi o que ocorreu no final de 2018, quando começou a circular no Sudeste e Centro-Oeste um 

tipo diferente dos anos anteriores, o sorotipo 2. "As pessoas não estavam imunes ao sorotipo 

2, que não circulava no país desde 2008. Por isso ele veio tão forte, porque encontrou novas 

pessoas para infectar", explica o porta-voz. 

 

A recente circulação do sorotipo 2 aconteceu somente em algumas partes do Sudeste e 

Centro-Oeste, o que ajuda a entender porque 77% de todos os registros de dengue no país, 

assim como 67% das mortes, ocorreram em apenas três estados em 2019: São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás. 

 

"O sorotipo 2, que já é um tipo mais virulento que os outros, foi ganhando força conforme foi 

infectando novos pacientes nesses estados. Agora, ele está circulando por mais áreas. Por isso, 
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para 2020, é esperado aumento dos casos de dengue justamente nos estados que não foram tão 

afetados pelo sorotipo em 2019, como o Rio de Janeiro e Espírito Santo", explica o porta-voz 

do ministério. 

Said também alerta que o surto da doença se relaciona, ainda, a fatores ambientais. "Estamos 

em um momento propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue [Aedes 

aegypti]: altas temperaturas e chuvas intensas". 

Zika e chikungunya 

 

Os dados de registro de zika ainda estão baixos no Brasil. "Mas temos a confirmação 

laboratorial de que o vírus do zika está em circulação por todos os estados do país, menos no 

Acre. Por isso, ainda há alerta de infecção para as gestantes", informa Said. 

A zika é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo responsável pela 

dengue. Em gestantes, a infecção por zika pode causar microcefalia nos bebês. Em 2016, o 

Brasil foi apontado como um dos países mais afetados pelo zika. 

 

A relação entre desnutrição de mães e agravamento dos efeitos da zika na malformação de 

fetos. No que diz respeito a chikungunya, também transmitida pela picada do Aedes aegypti, 

Said afirma que apesar do aumento dos casos em 2019, não há previsão de um novo surto 

para 2020. 
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Sobe para 17 o número de saguis encontrados mortos em Aldeia 
15/01/2020 10:06 

 

Aumentou para 17 o número de saguis mortos em Camaragibe. De acordo com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES-PE), foram coletados mais 3 macacos em Aldeia, além dos 14 que 

foram encontrados em um condomínio localizado no bairro. O órgão tem feito a coleta dos 

primatas não humanos e encaminhado amostras, por meio do Laboratório Central de Saúde 

Pública de Pernambuco (Lacen-PE), para laboratórios de referência na Bahia e no Pará. 

Doenças como raiva, herpes e febre amarela estão entre as suspeitas. 

 

Desde o último sábado (11), a Secretaria de Saúde de Camaragibe realizou vacinação 

preventiva contra a febre amarela para moradores e funcionários de condomínio onde foram 

encontrados 14 dos 17 primatas. Já na última sexta-feira (10), em reunião com representantes 

da SES e da secretaria de Saúde de Camaragibe, ficou acordado que, a partir desta semana, o 

município irá disponibilizar a vacina contra febre amarela em postos de saúde de Aldeia para 

atender à população em geral dessa localidade. Técnicos da SES-PE têm realizado ações 

educativas com o público da região de Aldeia e capacitação dos profissionais de Camaragibe. 

A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que em caso de macaco morto ou aparentando estar 

doente a população deve entrar em contato com a secretaria de Saúde do seu município. A 

orientação é para não manusear os animais. Além disso, jamais se deve alimentar animais 

silvestres. 

 

Por fim, a SES-PE informa que não registra casos autóctones de febre amarela em 

Pernambuco desde 1938. Ou seja, não há a confirmação da circulação do vírus da doença no 

Estado desde então. Destaca-se que os macacos não transmite a enfermidade para os 

humanos, sendo vítimas também do vírus. Importante lembrar, ainda, que Pernambuco 

realiza, desde 2017, a vigilância em epizootia para monitorar a mortalidade de primatas não 

humanos. Desde então, não há nenhum óbito relacionado à febre amarela desses animais no 

Estado. 
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Imunização 

A partir deste mês de janeiro, a vacinação contra a febre amarela entra na rotina de 

imunização de 43 cidades que compõem a III e V Gerências Regionais de Saúde (Geres), com 

sede em Palmares, na Mata Sul, e Garanhuns, no Agreste pernambucano, respectivamente. A 

determinação de ampliar e incluir a vacina de forma rotineira é uma proposta do Ministério da 

Saúde (MS) para todo o Brasil. A proteção será voltada para crianças de 9 meses até adultos 

de 59 anos. 

 

Neste primeiro momento, mais de 1 milhão de pessoas já podem se vacinar contra a febre 

amarela. A partir de março de 2020, a expansão acontecerá para todo o estado de 

Pernambuco, totalizando 8,4 milhões de pessoas beneficiadas. Essa ação busca manter a 

população protegida contra a doença e, com isso, evitar a reintrodução do vírus em solo 

pernambucano.  
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Hanseníase tem cura, mas número de casos da doença no Brasil ainda é alto 

15/01/2020 

De acordo com o Ministério da Saúde, a hanseníase é uma doença que teve aumento no 

número de casos de 2016 a 2018, após dez anos de quedas. Nesse período, o crescimento foi 

de cerca de 14%. Em 2018, foram registrados no País quase 30 mil casos da doença, sendo o 

Centro-Oeste a região mais infectada, com 41% do total apurado. No último levantamento 

feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ficou no segundo lugar mundial em 

registros da doença, ficando atrás apenas da Índia. 

Os sintomas mais frequentes da doença são as manchas esbranquiçadas, às vezes vermelhas 

ou marrons, que aparecem em qualquer parte do corpo. As regiões mais comuns são aquelas 

mais frias, como as extremidades, joelhos, cotovelos e orelhas.  

As manchas são acompanhadas pela perda da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Assim, é 

comum que pacientes com essa doença não consigam perceber que se cortaram ou sofreram 

queimaduras.  

 

Outros sintomas são menos específicos, mas também aparecem, como diminuição da força e 

áreas de pele mais seca, com falta de suor e com perda de pelos, principalmente, nas 

sobrancelhas. 

O bacilo de Hansen pode ser adquirido pela convivência prolongada com pacientes que já 

tenham a bactéria na forma multibacilar. Mas, é importante dizer que é preciso que o paciente 

também seja suscetível à doença: é preciso também que ele tenha compatibilidade genética 

para ela. 

 

Outro ponto que precisa ser lembrado é que os pacientes que já estão em tratamento não 

transmitem mais a doença para as outras. Ainda não existe uma vacina que consiga prevenir a 

hanseníase. Mas ela é uma doença que tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente 

pelas Unidades Básicas de Saúde.  

 

O dermatologista do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina (FM) da USP, 

João Avancini, alerta para a importância dos exames de contato, feitos com familiares e 

amigos próximos, para que a doença seja tratada logo nos primeiros estágios. Ele também 

comenta sobre as causas que fazem com que o Brasil esteja em uma posição preocupante no 

ranking mundial da doença. 
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Secretaria de Saúde de MG investiga 4ª morte relacionada à cerveja 

contaminada 
16/01/2020 21:03 

 

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais investiga a quarta morte supostamente 

relacionada ao consumo de cerveja da Backer. A informação foi divulgada em boletim no 

final da tarde desta quinta-feira (16). Foi incluído na lista o caso de uma mulher que morreu 

em Pompéu, na região central de Minas Gerais. Ela morreu no dia 28 de dezembro. 

 

Ainda de acordo com a pasta, o exame de sangue de uma das vítimas, um homem que faleceu 

no dia 7, em Juiz de Fora, mostrou que ele tinha a substância dietilenoglicol no sangue. Já 

sobre os outros óbitos, a pasta diz que esperar os resultados dos laudos laboratoriais. 

 

Segundo a secretaria, há 18 casos notificados, incluindo as mortes, de suspeita de 

contaminação pelo dietilenoglicol, composto químico achado em lotes de cerveja da Backer. 

 

Já de acordo com a polícia, nesta quinta-feira (16), morreu na madrugada, em Belo Horizonte, 

a terceira pessoa suspeita de ter sido contaminada com o dietilenoglicol após consumir a 

cerveja Belorizontina. A vítima era o empresário Milton Pires, de 89 anos, dono do bar 

Baiúca, na região centro-sul da cidade. O estabelecimento é revendedor da marca. 

 

As duas primeiras mortes foram de um morador de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (15); e, 

no dia 7, de uma vítima residente em Ubá, na Zona da Mata. Todos deram entrada na rede de 

saúde com quadro de insuficiência renal e problemas de ordem neurológica. 
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Em menos de três meses, mais de 80 casos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave são registrados no AM 
16/01/2020 10h54 

 

O Amazonas registrou 85 novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de 

novembro do ano passado a 15 de janeiro de 2020. Segundo dados da segunda edição do 

Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), 

foram identificados oito casos provocados por Adenovírus, sete são positivos para o Vírus da 

Influenza B, três para Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e dois para Metapneumovirus. 

No período da análise, foram registrados cinco óbitos, sendo três em 2019 e dois em 2020, 

nenhum por H1N1. Dos cinco óbitos registrados por SRAG, 60% apresentavam fator de risco, 

com criança menor de cinco anos, cardiopata e idoso. 

 

A FVS-AM informou que a rede de saúde se encontra abastecida com o antiviral, preconizado 

para o tratamento da influenza. O Ministério da Saúde recomenda que ele seja ministrado até 

48h do início dos sintomas. 

A FVS-AM também alerta a população para o aumento esperado de casos nos primeiros 

meses do ano e reforça as medidas de prevenção e controle, como por exemplo, a lavagem das 

mãos e o uso de álcool gel. 

 

Oficina de Atualização de Vigilância e Manejo Adequado de SRAG 

 

O inverno amazônico, caracterizado pelo período de maior incidência das chuvas, marca 

também a sazonalidade e o aumento de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndromes 

Respiratórias Agudas Graves (SRAG). Com a finalidade de alertar a rede de saúde, a 

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realiza, nesta quinta-feira (16), a 

“Oficina de Atualização de Vigilância e Manejo Adequado de SRAG”. Participam 

profissionais que atuam na rede de urgência e emergência de saúde pública e privada de 

Manaus. 
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O evento será realizado no auditório da Secretaria de Estado de Administração e Gestão do 

Amazonas (Sead), situado na Av. Constelação, Conjunto Morada do Sol, Aleixo, zona sul de 

Manaus, no horário de 8h30 às 12h. 

Segundo a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, a oficina faz parte de uma 

estratégia de reforço junto aos profissionais de saúde. “A finalidade é apresentar o perfil dos 

vírus respiratórios circulantes na capital, visando o aprimoramento da vigilância e assistência 

oportuna aos casos graves de SRAG”, disse Rosemary. 

 

O diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes, acrescenta que a programação inclui 

atualizações dos fluxos e protocolos, tanto à vigilância quanto à assistência. 

“A atualização faz parte das estratégias para o fortalecimento da rede de saúde que contempla 

os profissionais dos núcleos de vigilâncias epidemiológicas hospitalares, dos laboratórios que 

são responsáveis pelas coletas de materiais biológicos dos casos suspeitos, e abordagem 

também quanto ao manejo clínico da influenza, das bronqueolites e Vírus Sincicial 

Respiratório (VSR)”, informou Cristiano. 
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Pernambuco registra aumento de casos de sarampo 

16/01/20 às 18H38 

 
Um total de 1.252 casos de sarampo foi notificado do início de 2019 até o dia 4 de janeiro 

deste ano. Entre eles, 276 foram confirmados e 622 foram descartados. Os demais casos ainda 

estão sob análise. Na última contagem, realizada no dia 23 de novembro, foram registrados 

159 casos, ou seja, houve um aumento de 117 confirmações.  

As informações são da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que afirma 

que, em 2020, foram realizadas 14 notificações da doença até o dia 4. O local com mais 

registros é o município de Santa Cruz do Capibaribe, com 60 confirmações. Já os municípios 

e cidades com menos casos são Ipojuca, Limoeiro, Palmares, Bonito, Frei Miguelino, Riacho 

das Almas, Tacaimbó, Itaíba, Arcoverde e Timbaúba com apenas uma confirmação. No 

Recife, 31 casos foram confirmados. 

Segundo a SES-PE, ações de vigilância epidemiológica (investigação dos casos e vacinação 

de bloqueio), além da assistência ao paciente, são iniciadas logo após a notificação do caso, 

independentemente do resultado laboratorial, com o objetivo de evitar o agravamento da 

situação. 

As medidas são realizadas pelos municípios com o apoio da Gerência Regional de Saúde 

(Geres) de cada local e do estado. 

Vacinas 

A secretaria informa que tem recebido normalmente a vacina tríplice viral do Ministério da 

Saúde e feito a distribuição aos municípios. 

Em 2019, foram aplicadas 786.506 doses da vacina tríplice viral em Pernambuco, um 

quantitativo 50% maior do que o mesmo período de 2018, com 524.332 doses. Além do 

sarampo, o imunizante protege contra a rubéola e caxumba. 

 

Cidades em que os casos foram confirmados: 
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I Geres:  

Abreu e Lima (1); Cabo de Santo Agostinho (4); Camaragibe (3); Glória do Goitá (2); Ipojuca 

(1); Jaboatão dos Guararapes (11); Olinda (6); Paulista (10);Recife (31); 

II Geres:  

Carpina (2); Lagoa do Carro (7); Limoeiro (1); 

III Geres:  

Palmares (1); 

IV Geres:  
Bezerros (2); Bonito (1); Brejo da Madre de Deus (12); Caruaru (23); Cupira (2);  

Frei Miguelinho (1); Gravatá (3); Jataúba (2); Riacho das Almas (1); Santa Cruz do 

Capibaribe (60); Santa Maria do Cambucá (1); Tacaimbó (1); Taquaritinga do Norte (37); 

Toritama (24); Vertentes (18); 

V Geres:  
Itaíba (1); 

VI Geres:  

Arcoverde (1); Custódia (3) e Sertânia (2); 

XII Geres: 
Timbaúba (1). 
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Ministério da Saúde faz alerta sobre febre amarela 
16/01/2020 - 15:58 

 

O Ministério da Saúde alerta quem ainda não se vacinou contra a febre amarela a buscar a 

imunização contra a doença. O alerta é dirigido especialmente à população das regiões Sul e 

Sudeste, que estão no centro da atenção dos especialistas depois que 38 macacos 

contaminados morreram nos estados do Paraná, de Santa Catarina e São Paulo. 

Ao todo, 1.087 notificações de mortes suspeitas de macacos foram registradas no país. Os 

dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da 

Saúde, que apresenta o monitoramento da doença de julho de 2019 a 8 de janeiro deste ano. O 

alerta se dá porque o Sul e o Sudeste são regiões de grande contingente populacional e baixo 

número de pessoas vacinadas, o que contribui diretamente para os casos da doença. 

O público-alvo para vacinação inclui desde crianças a partir de 9 meses de vida até pessoas 

com 59 anos de idade que não tenham comprovante de vacinação. Neste ano, as crianças 

passam a receber um reforço da vacinação aos 4 anos de idade. 

Casos em investigação 

No mesmo período, foram notificados 327 casos suspeitos de febre amarela em humanos. 

Destes, 50 permanecem em investigação, e um foi confirmado. A vítima, residente do estado 

do Pará, faleceu. 

Atualmente, o Brasil tem registros apenas de febre amarela silvestre, ou seja, transmitida por 

mosquitos que vivem no campo e em florestas. Os últimos casos de febre amarela urbana 

(transmitida pelo mosquito Aedes aegyptii) foram registrados em 1942, no Acre. 
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Monitoramento 

Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da febre amarela se mantém naturalmente em um 

ciclo silvestre de transmissão, que envolve macacos e mosquitos silvestres. A pasta realiza um 

monitoramento para antecipar a ocorrência da doença e, dessa forma, intervir para evitar casos 

humanos, por meio de vacinação. Além disso, atua de forma a evitar a transmissão por 

mosquitos urbanos, com o controle de vetores nas cidades. O macaco, principal hospedeiro e 

vítima da febre amarela, funciona como sentinela, indicando se o vírus está presente em 

determinada região. 

Vacina 

A vacina contra a febre amarela está no Calendário Nacional de Vacinação e é distribuída 

mensalmente aos estados. No ano passado, mais de 16 milhões de doses da vacina foram 

distribuídas para todo o país. De acordo com Ministério da Saúde, apesar dessa 

disponibilidade, é baixa a procura da vacina pela população. 

 

Para este ano, a pasta já adquiriu 71 milhões de doses da vacina, o suficiente para atender o 

país por mais de três anos. Está prevista para 2020 a ampliação gradativa da vacinação contra 

febre amarela para 1.101 municípios dos estados do Nordeste que ainda não faziam parte da 

área de recomendação de vacinação. Dessa forma, todo o país passa a contar com a vacina 

contra a febre amarela na rotina dos serviços. 
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