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Desde o início do 2º período de monitoramento da 

Febre Amarela (julho/2017 a junho/2018), foram 

confirmados 164 (cento e sessenta e quatro) casos da 

doença em Minas Gerais, destes casos, 61 evoluíram 

para óbito e outros 301 casos continuam em 

investigação. 

Do total de casos confirmados de febre amarela 

silvestre, 405 (86,7%) são do sexo masculino e 62 

(13,3%) do sexo feminino. Dentre os óbitos, 11 foram 

do sexo feminino, representando 7,1% do total de óbitos 

confirmados. Todos os casos foram confirmados 

laboratorialmente. A mediana de idade dos casos 

confirmados é de 48 anos (0 – 88 anos). A letalidade 

por febre amarela em Minas Gerais no período de 

2017/2018 é de aproximadamente 33,2%. 

No período de monitoramento 2016/2017 (julho/2016 a 

junho/2017) foram registrados 475 casos confirmados 

de Febre Amarela no estado de Minas Gerais, sendo que 

destes, 162 evoluíram para óbito. O último caso 

confirmado teve início dos sintomas no dia 09 de junho 

de 2017.   

(http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/10430-

informe-epidemiologico-da-febre-amarela-17-04)         

  



COBERTURA 

VACINAL DO 

MUNICÍPIO DE 

SÃO FRANCISCO 

DE SALES  

 O município de São 

Francisco de Sales 

possui a estimativa de 

5.776 habitantes 

(IBGE), sendo 100% 

com cobertura vacinal 

ou no mínimo 95%. 

De janeiro a 20 de Abril 

de 2018, foram 

vacinados 3,88% da 

população total, através 

de busca ativa de casa 

em casa, horários 

estendidos do 

atendimento na sala de 

vacina, divulgações por 

via radio e panfletagem. 

A vigilância 

epidemiológica informa 

que não há casos 

suspeitos e nem 

Notificações no Sinan 

de Febre Amarela no 

município. 
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