
Boletim Online
Fevereiro de 2019

Central de Atendimento

21 2495-1020

www.prophylaxis.com.br

Siga a Prophylaxis 
nas redes sociais! 

Ainda tem dúvidas? 
Fale conosco!
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E-mail: atendimento@prophylaxis.com.br 

O governo federal lançou este ano o serviço digital para emissão do 
CVIP, onde a solicitação, o acompanhamento e o recebimento do
documento tem trâmite totalmente digital. O Brasil é o primeiro país a 
ofertar a emissão on line deste documento, de forma gratuita e 
descentralizada.

Atenção Pais: 

Com base em recomendação da OMS - onde estudos apontam que a 
ausência de cicatriz vacinal não é indicativo de ausência de proteção e 
que a revacinação não confere benefício adicional contra a Tuberculose 
ou a Hanseníase - a Coordenação-Geral do “Programa Nacional de 
Imunizações” suspendeu em fevereiro / 2019 a revacinação BCG de 
crianças vacinadas que não desenvolveram cicatriz vacinal, 
independente do tempo transcorrido após a vacinação. 

Todos os estados brasileiros ainda apresentam cobertura vacinal bem 
abaixo da meta de 95%, o que tem dificultado o controle da expansão 
da doença. 

A Febre amarela apresenta historicamente uma sazonalidade no 
Brasil, com pico de transmissão entre os meses de dezembro e 
maio.Na estação sazonal atual (2018 – 2019), já foram confirmados
37 casos da doença (35 em São Paulo e 2 no Paraná), com 9 óbitos. 

A situação vigente na divisa entre São Paulo e Paraná assinalam o 
início do que pode ser um 3º. Ciclo da doença, com progressão da 
expansão geográfica para as regiões sudeste e sul de nosso país.

A vacina contra a Febre amarela já é realizada de rotina em quase todo
o território brasileiro, em esquema de dose única, alinhada com as 
recomendações da OMS (2017). 

FEBRE AMARELA
Atualização Epidemiológica

Vacinação

Caso ainda não tenha se vacinado, não adie mais! A vacina é disponível 
na Rede Pública e em clínicas particulares de vacinação. 

Ref:  Organização Pan Americana de Saúde, 25 de janeiro de 2019
         MSB - http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45213-febre-amarela-populacao-do-sul-e-sudeste-deve-buscar-vacina 
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