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A Febre Amarela como nova ameaça sanitária
Vitor Laerte Pinto Júnior
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República Democrática do Congo em 2016,
quando houve risco de desabastecimento dos
estoques mundiais de vacina. Essa estratégia se
baseia em dois estudos realizados com a vacina
feita em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e
que demonstrou que o fracionamento de até 1/9
da dose plena é capaz de gerar resposta imune.
No entanto, o efeito em condições de
circulação viral (vida real) e a duração da
imunidade ainda são desconhecidos, portanto,
o fracionamento é somente indicado em casos
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