
 
Prezados Pais, 
 
Em abril teremos nossa saída para o NR, localizado no sul do estado de Minas Gerais e surgiram algumas dúvidas 
quanto aos cuidados e preocupação em relação aos casos de febre amarela na região de Minas Gerais. 
 
Compartilhamos informações para tranquilizar as famílias quanto à viagem. 
 
DEFINIÇÃO:  
A febre amarela é uma doença infecciosa para a qual está disponível uma vacina segura e altamente eficiente. A 
febre amarela é causada por um flavivírus (o vírus da febre amarela), que ocorre na América e na África. No Brasil, 
a febre amarela é geralmente adquirida quando uma pessoa não vacinada entra em áreas de 
transmissão silvestre (florestas). Uma pessoa não transmite febre amarela diretamente para outra. Para que isto 
ocorra, é necessário que o mosquito pique uma pessoa infectada e, após o vírus ter se multiplicado, pique um 
indivíduo que ainda não teve a doença e não tenha sido vacinado. 
 
ORIENTAÇÕES DA CLINICA STA ISABELLA 
“A melhor prevenção é a vacinação, que deve ser feita 10 dias antes da viagem. Contudo, a rede privada/particular 
não disponibiliza vacinas. A mesma deve ser aplicada nos postos de saúde. O Hospital das Clinicas também oferece 
a imunização”. 
 
ORIENTAÇÕES DA EQUIPE DO ACAMPAMENTO NR  - Dr. Marco Antonio Vivolo - Médico – CREMESP 37.547 
 
“Realmente não há casos na nossa região e as informações da Prefeitura de Sapucaí Mirim é de que estão seguindo 
com as recomendações do Ministério da Saúde de fazer a prevenção dos focos do mosquito. 
 
As duas unidades , NR1 e NR2 estão localizadas no município de Sapucaí Mirim, Sul de Minas Gerais, a 1.000 m e 
1.200m de altitude, respectivamente. Sapucai Mirim fica localizado na Serra da Mantiqueira, tendo Campos do 
Jordão, São Bento do Sapucai, Santo Antonio do Pinhal e Monteiro Lobato, todas as cidades no Estado de São Paulo, 
dentro de um raio de 20 km.  Se pesquisarmos as cidades de risco para FA, verificamos que nenhuma dessas 
localidades está relacionada. Isso porque as características geográficas da região, como altitude e clima, dificultam 
sobremaneira a existência e proliferação dos mosquitos transmissores de FA. 
Dessa forma, mesmo que houvesse um indivíduo infectado com FA no município esta ficaria restrita a ele, pois não 
haveria como transmiti-la, uma vez que somente com a presença do mosquito é que a FA (ou Dengue), poderia ser 
transmitida. 
 
Para corroborar esses dados, até o momento não existem, nos últimos dois anos, casos autóctones notificados de 
dengue ou FA em Sapucaí Mirim, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Portanto, podemos ficar tranquilos quanto à ida ao município, mais do que na cidade de São Paulo, onde já foram 
detectados alguns focos  da doença”.  
 
Sendo assim, estamos tranquilos no sentido de que teremos uma boa viagem! 
 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica 

S.P março 2018 

 


