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Palmas — TO, 24 de abril de 2017:
As Suas Senhorias os (as) Senhores (as)
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Estado do Tocantins
• Assunto: Recomendações para ações preventivas à Febre Amarela nos
municípios de Monte do Carmo e Palmas.

Senhores (as) Secretários (as),
Após cumprimentá-los (as), a Secretaria Estadual de Saúde, por meio
da Gerência de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses (GVEA), vem através
deste, informar que em janeiro do corrente ano foi detectada a circulação do vírus da
Febre Amarela no bairro Jardim dos Ipês no município de Porto Nacional.
O agente etiológico da doença foi isolado a partir de primatas não
humanos (macacos) e em função disso recomendamos a execução e intensificação
de ações preventivas, através da busca ativa de pessoas não vacinadas. É
essencial buscar os grupos suscetíveis da população da área de risco (raio de 30
km a partir do local com registro de epizootia confirmada), conforme preconiza o
Ministério da Saúde por meio do Guia de Vigilância em Saúde, ano 2016, p. 415.
Lembramos que a ocorrência da morte ou adoecimento de primatas
não humanos são considerados eventos sentinelas precedendo o aparecimento da
febre amarela silvestre em humanos, e subsidiam a tomada de decisão para adoção
de medidas de prevenção e controle, com objetivo de reduzir a morbimortalidade na
população humana em áreas afetadas (com transmissão ativa) e ampliadas (ares •
adjacentes).
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a Gerência
de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses por meio dos telefones (63) 32183374/4882/3210 ou pelo e-mail amarelalebreacimail.com

Atenciosamente,

ILIANA ROSI
IRA NUNES FAVA
Superint(tidente de Vigilância, Promoção e Proteção à Saude,
SVPPS/DVEDVZ
Praça dos Girassóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015-007
Tal: + 55 63 3218-1700 www.saude.to.gov.br

