
O Brasil enfrentou em 2016/2017 um grande surto de febre 
amarela, envolvendo principalmente os estados da região Sudeste, 
com destaque para Minas Gerais e Espírito Santo. Embora o nú-
mero de casos humanos de febre amarela confirmados seja maior 
que o observado em surtos anteriores, ressalta-se que todos esses 
casos são de residentes em zonas rurais ou que tiveram conta-
to com áreas silvestres por motivos de trabalho ou de lazer.  
  
 A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, cau-
sada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois 
ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área 
rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada 
dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão 
direta de pessoa a pessoa. A doença tem importância epidemio-
lógica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em 
áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.  
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Febre Amarela 

Transmissão: 

 O vírus da febre amarela é transmiti-
do pela picada dos mosquitos transmisso-
res infectados. A doença não é passada de 
pessoa a pessoa. A vacina é a principal 
ferramenta de prevenção e controle da 

doença. 
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Sintomas: 

 Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o iní-
cio súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores 
nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, 
fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após 
estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresen-
tam um breve período de horas a um dia sem sintomas e, 

então, desenvolvem uma forma mais grave da doença.  



Prevenção: 

  Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterí-
cia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia 
(especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e 
insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 50% das pessoas que de-
senvolvem doença grave podem morrer. 
 
  Depois de identificar alguns desses sintomas, procure um médico na unidade de 
saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anterio-
res ao início dos sintomas, e se você observou mortandade de macacos próximo aos lugares 
que você visitou. Informe, ainda, se você tomou a vacina contra a febre amarela, e a data. 

 O Sistema Único de Saúde oferta vacina contra febre amarela 
para a população. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vaci-
nal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de 
acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Va-
cina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas 
deve se imunizar. 
 

 A vacinação para febre amarela é ofertada na rotina dos municípios com recomenda-
ção de vacinação nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Rorai-
ma, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na. Além das áreas com recomendação, neste momento, também está sendo vacinada a po-
pulação do Espírito Santo. 



Através de teatro nas escolas Municipais. E. M. Brejaúba. E. M. José Inácio de Carvalho. 

A atividade reuniu servidores que atuam na epidemiologia                                                                                           
e no combate os possíveis criadouros e como combater a proliferação das larvas do mosquito. 

A mobilização será realizada pelos ACES que abordara o 
ciclo de vida do mosquito. “É nosso dever eliminar todo e 
qualquer criadouro do mosquito em nossas casas e em 
nosso ambiente de trabalho. Já que não há vacinas para 
eliminar essas doenças e nós optamos por não adoecer, 
devemos antes optar pelo combate sistemático ao mosqui-
to, que é o vetor da dengue, chikungunya e da zika”. 
Não basta apenas esvaziar os recipientes que possam acu-
mular água parada, mas também é necessário esfregar as 
superfícies onde a fêmea deposita seus ovos. “Os ovos do 

mosquito resistem até 1 ano após serem colocados pela fê-
mea. Ao entrar em contato com a água, dando prossegui-
mento ao ciclo de vida do mosquito. Por isso é necessário 
assegurar que nenhum ovo permaneça nos criadouros”. 
“Esse é um momento urgente, temos que nos mobilizar e 
declarar guerra ao mosquito até mesmo pelo fato de ser ve-
rão. 
A campanha de prevenção e combate ao mosquito da den-

gue vem sendo realizada continuamente visto que as equi-

pes de agentes comunitárias de saúde de nosso município. 

Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da 
Dengue, Chikungunya e da Zika 

Programa Saúde na Escola 

Visando desenvolver de forma unificada e integral o Programa Saúde na Escola (PSE), as 
Estratégias de Saúde da Família do Município de Cipotânea 
com o apoio da Secretaria de Educação, realizaram a Sema-
na Saúde na Escola de 16 de outubro a 20 de outubro de 

2017. 

Os temas trabalhados nesta fase do Programa foram: 

 Promoção de práticas corporais 

 Verificação da situação vacinal 

 Promoção da saúde ocular 

 Prevenção das violências e dos acidentes 

 

As ações foram desenvolvidos pelos profissionais da ESF 

(Enfermeiros e técnicos) e do NASF ( Psicólogo, Fisioterapeu-

ta, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Educador Físico).  
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Nesta etapa foram contempladas 5 Escolas Municipais, 

com em média de 250 alunos.  

 


