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Ao  EXMO.  SENHOR  Governador  do  Estado,
Senhor  Pedro  Taques,  com cópia  ao  Senhor
Secretário  Estadual  de  Saúde,  João  Batista
Pereira  da  Silva,  expediente  indicando
campanha  estratégica/pontual  para  vacinação
contra a FEBRE AMARELA.

Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao EXMO. SENHOR Governador do Estado, com cópia ao Senhor
Secretário Estadual de Saúde, o presente expediente indicando campanha estratégica e pontual para a
vacinação contra a FEBRE AMARELA.

O Ministério da Saúde alerta que a doença tem maior numero de casos no período de dezembro a maio em
regiões silvestres, rurais ou de mata. A vacina está disponível em toda a rede pública de saúde.
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JUSTIFICATIVA

O Ministério da Saúde esclarece que toda pessoa que reside ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou
de mata, que são Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela, deve se imunizar. A orientação
do Ministério da Saúde se justifica porque a doença tem maior número de casos nos meses de dezembro a
maio e a transmissão é considerada possível em grande parte do Brasil. A vacina contra a febre amarela é
ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para todo o
país. Em 2016, foram enviadas aos estados mais de 16 milhões de doses.

A vacina é altamente eficaz e segura para o uso, a partir dos nove meses de idade, em residentes e
viajantes a áreas endêmicas ou, a partir de seis meses de idade, em situações de surto da doença. Todos os
estados, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), estão abastecidos com a vacina contra febre amarela e o
país tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas.

O vírus da febre amarela se mantém naturalmente num ciclo silvestre de transmissão, que envolve primatas
não humanos (hospedeiros animais) e mosquitos silvestres. O Ministério da saúde realiza a vigilância de
epizootias (doenças que atacam animais) desde 1999, com o objetivo de antecipar a ocorrência da doença.
Assim é possível fazer a intervenção oportuna para evitar casos humanos, por meio da vacinação das
pessoas e também evitar a urbanização da doença por meio do controle de vetores nas cidades.

A Organização Mundial da Saúde considera que apenas uma dose da vacina já é suficiente para a proteção
por toda a vida. No entanto, como pode haver queda na imunidade com o tempo de vacinação, o Ministério
da Saúde definiu a manutenção de duas doses da vacina contra a Febre Amarela no Calendário Nacional,
sendo o esquema vacinal uma dose aos noves meses de idade com reforço aos quatro anos. Para pessoas
de 2 a 59 anos, a recomendação é de duas doses.

Os sintomas iniciais da doença incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em
geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta,
icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e
insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20-50% das pessoas que desenvolvem doença grave, podendo
vir a óbito.

Às pessoas que identifiquem alguns destes sinais, o Ministério da Saúde recomenda procurar um médico na
unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores
ao início dos sintomas. Essa orientação é importante, principalmente, àqueles que realizaram atividades em
áreas rurais, silvestres ou de mata como pescaria, acampamentos, passeios ecológicos, visitação em rios,
cachoeiras ou mesmo durante atividade de trabalho em ambientes silvestres.

Cremos que uma campanha pontual fará a diferença nestes meses em que a tendência é ocorrer um
aumento no numero de casos. Em nosso Estado a situação é preocupante, Nobres Pares, basta acessarem
o Portal do Ministério da Saúde para verificar a recomendação da vacinação contra a Febre Amarela em 137
Municípios (quase 100%) do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, diante da necessidade inexorável de levar informações e orientações consistentes a
população e, ainda, observando o respeito e a valorização da vida, os princípios e diretrizes da dignidade
humana e os direitos sociais estampados em nossa Carta Magna, submeto a presente matéria para
apreciação dos Nobres Pares que integram esta Casa de Leis na expectativa de que seja recepcionada e,
após tramitação legal necessária, seja ao final aprovada.
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