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NOTA INFORMATIVA 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL / AMBULATÓRIO 

 

Sertão, 10 de julho de 2019. 

 

Desde 2017, o Brasil passa pelo maior surto de febre amarela. No período de 2017/2018, 

foram confirmados 1.376 casos da doença. Em 2019, até (19/05/2019), foram confirmados 81 

casos, com 14 óbitos, sendo um deles registrados no estado de Santa Catarina. 

 

Diante deste cenário, várias medidas estão sendo adotadas, pela Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio Grande do Sul, como reforço das ações de vigilância epidemiológica, tais como, 

a ampliação da Área Com Recomendação de Vacina ao (ACRV) para todo o território do 

estado do Rio Grande do Sul.  

 

O Ministério da Saúde, realizará uma estratégia de vacinação para a população, através 

da deflagração de um censo vacinal da febre amarela, identificando os não vacinados e 

atualizando a sua situação vacinal, segundo as normas técnicas, em TODOS OS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO QUE TENHAM ÁREA RURAL EM SEU TERRITÓRIO. Essa 

medida é necessária uma vez que há um maior risco da ocorrência de casos de febre amarela 

humana nas áreas rurais. As pessoas que serão vacinadas deverão ter 9 meses até os 59 

anos. Quem já tomou uma dose, nesta faixa etária, não há necessidade de mais uma dose 

de reforço, ou seja, considera-se vacinada.  

 

Torna-se importante salientar, que os alunos dirijam-se ao Posto de Saúde mais próximo 

da sua residência, no seu município de origem no período das férias (15.07.2019 a 

26.07.2019), com a CARTEIRA DE VACINA, se de menor de idade, acompanhado pelo 

responsável, a fim de se certificar e atualizar o esquema vacinal, se necessário. 

 

Os alunos que durante as férias, permanecerem em Sertão, dirijam-se ao Posto de Saúde 

Municipal para a realização da vacina. Pode ser agendado horário pelo telefone: (54) 3345-

1318. 

 

Contamos com a colaboração de todos, alunos, pais/responsáveis e comunidade do IFRS 

– Campus Sertão, para o sucesso desta estratégia, visto que se trata de uma doença grave, 

com altas taxas de letalidade. 

 

Para mais informações, estamos à disposição, pelo número (54) 3345-8032 ou (54) 3345-

8009. 

 


