
Situação epidemiológica da 
Febre Amarela 
12/abr/2017

Dr. André Ricardo Ribas Freitas
Depto Vigilância em Saúde – SMS/Campinas

Médico  Epidemiologista – Mestre em Clínica Médica

Doutor em Epidemiologia



Introdução

• Agente etiológico: vírus amarílico (flavívirus – flavus:
amarelo, arbovírus – artropod born virus)

• Vírus viscerotrópico (fígado e rins) e neurotrópico

• Vetor e reservatório: mosquito

• Hospedeiro e amplificador: primatas (não humanos 
no ciclo silvestre e humanos no ciclo urbano)

• Epizootia: “epidemia” em macacos



Febre Amarela Urbana: Breve histórico

• Doença africana introduzida nas Américas através do 
tráfico negreiro (vírus e vetor urbano)

• Primeira epidemia urbana no Brasil em Recife 1685
• Grandes epidemias no Brasil no final do século XIX e 

início do século XX
• Descoberta da vacina em 1937 (cepa 17D)
• Introduzida vacinação no Brasil em 1940
• Eliminação da febre amarela urbana no Brasil em 

1942



Campinas e a Febre Amarela Urbana 
(1889)

Epidemia de Febre Amarela iniciada em 1889: 

Rosa Beck, nascida na Suíça, foi a Campinas para se casar 

com campineiro que conheceu em Paris. Adoeceu ao passar 

pelo Rio de Janeiro antes de chegar em Campinas e morreu 

na madrugada do dia 10 de fevereiro de 1889.



Dr Emílio Ribas

Desinfectório
Municipal em 1896

Controle da epidemia 



Obras de infra-estrutura urbana

Eng. Saturnino de Brito

Canal de Saneamento, projeto da 

ponte da Avenida Brasil com Rua 

Dona Libânia.

Fonte: Arquivo Histórico do 

CONDEPACC. In: SANTOS, João 

Manuel Verde dos. p. 120.



Outras marcas da Febre Amarela

Estação de tratamento de 

água inaugurada em 1891

Cemitério da Saudade (antigo 

Cemitério do Fundão)

Monumento em gratidão aos serviços 

prestados “durante a epidemia de 1889”



Serviço de profilaxia 
de Febre Amarela RJ





A febre amarela silvestre
• Foi descrita pela primeira vez em 1898, por 

Adolfo Lutz, no Rio Verde, numa aldeia de 

índios e entre trabalhadores que 

construíam a estrada de ferro ligando 

Funil (hoje Cosmópolis) a Campinas.

• Há vários outros relatos de Lutz e Ribas sobre 

a ocorrência de febre amarela na ausência do 

A.aegypti.

• Desde 1799 há relatos de febre amarela em 

áreas de selva, na América.

• Foi somente em 1932, no Vale do Canaã, ES, 

que a sua existência foi aceita pela 

comunidade científica. Fred Lowe Soper 1893-1977
Fonte:Febre amarela: Uma visão geral com ênfase na situação atual no Brasil (apresentação de autoria Prof Dr Luiz Jacintho da Silva)

Adolfo Lutz 1855-1940





Aspectos epidemiológicos

• Período de incubação intrínseca (homem: média 3 a 
6 dias

• Período de viremia (homem): 2 dias até 5 dias 
depois do início de sintomas

• Período de incubação extrínseca (no mosquito): 8 a 
12 dias; mosquito transmite a vida toda 
(Haemagogus janthinomys ~ 60 dias vôo médio até 
10km)*

• Há evidências experimentais e epidemiológicas de 
que a imunidade a outros flavivírus oferece certa 
proteção, levando a uma viremia de menor 
intensidade.

*Aedes aegypti ~ 35 dias vôo médio até 200m



Ciclos silvestres e urbanos: 
África e América
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Callithrichidae Cebidae

Cebus

(prego)*  

Alouatta

(Bugio)*

Pithecinae

(uakari)Callithrix

(saqui)*

Leontopithecus

(mico leão))

Platyrrhines (macacos do novo mundo)

Aotus

(macaco da noite)

*Espécies de maior importância



Principais vetores da Febre Amarela
Urbano Silvestre

Vetores silvestres secundários: Haemagogus

leucocelaenus (na ausência do H janthinomys pode 

ser o principal e fazer o contato com humano pode 

viver fora de floresta fechada), Haemagogus

albomaculatus, Sabethes glaucodaemon, Sabethes

chloropterus, Sabethes cyaneus, Sabethes soperi. 



Distribuição temporal dos casos de febre amarela notificados à 
SVS/MS até 29 de março de 2017, com data de

início dos sintomas a partir de 01 dezembro de 2016.



Sazonalidade

Costa ZGA, et al. Evolução histórica da vigilância epidemiológica e do controle da 

febre amarela no Brasil Rev Pan-Amaz Saude 2011; 2(1):11-26



Distribuição provável da Febre Amarela na América do 
Sul a partir de modelos da distribuição de Alouatta sp,

Cebus sp e Haemagogus sp e dados ambientais.

Extraído de: Filogeografia da Febre 

Amarela na América do Sul, Tese de 

Renato Pereira de Souza, 2013. 

FSP/USP



1997

2001

Evolução das áreas de risco no Brasil, 1997-2008

Fonte: MS/SVS/DEVEP/CGDT/COVEV

2003 (até 2008)
Endêmica

Transição

Risco Potencial

Indene

Áreas de risco para FA no Brasil



Países com áreas enzoóticas para

Febre Amarela

http://www.who.int/ith/maps/yellowFever2007_en.gif



Áreas de risco para Febre Amarela, 2009



Área com recomendação de vacina, 
29/mar/2017

Áreas incluídas 

pela OMS



Biomas brasileiros



Localidades com Febre Amarela 
Humana (suspeitos e confirmados)



Localidades com Epizootias de Febre 
Amarela (suspeitas e confirmadas)

Áreas com 
epizootias 

confirmadas “extra-
oficialmente”



Cobertura vacinal (2005-2014)
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Fonte:Febre amarela: Uma visão geral com ênfase na situação atual no Brasil (apresentação de autoria Prof Dr Luiz Jacintho da Silva)



Casos de febre amarela silvestre e média móvel de 10 anos. Brasil, 1930 a 2000

1

10

100

1000

19
30

19
34

19
38

19
42

19
46

19
50

19
54

19
58

19
62

19
66

19
70

19
74

19
78

19
82

19
86

19
90

19
94

19
98

ano

no. de casos

Fonte: Fundação Nacional da Saúde

Período de reversão da tendência: 1965-70

Fonte:Febre amarela: Uma visão geral com ênfase na situação atual no Brasil (apresentação de autoria Prof Dr Luiz Jacintho da Silva)



Série histórica (1990-2017) e dados do 
surto atual (notificados: 1987, 574 

confirmados)

Fonte: SVS; 

Elaboração: COVISA

Número de 
casos já 

confirmados  no 
surto atual já é 

mais que o 
dobro do pior 
surto  desde 

1930



Casos de Febre Amarela Humana (Brasil, 2017)



Casos de Febre Amarela Humana (Brasil, 2017)



Casos de Febre Amarela Humana (Brasil, 2017)



Casos de Febre Amarela em São Paulo 
(2000-2015)



Casos de Febre Amarela em São Paulo 
(2000-2015)



Perspectivas baseadas na série histórica 
1990-2007

UF 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

C C C C C C C C C C C C C C C C C C

AC 1

AP

AM 1 1 1 14 3 5 1 3 6 3 2 1 2

BA 10

DF 2

GO 1 11 53 2

MA 1 74 13 2

MG 3 2 32 6 58

MS 6 8 1

MT 2 1 5 7 2 5 1

PA 1 2 7 1 2 23 36 1 2 1 1 2 1

RO 1 1

RR 7 1 1 1 1 7 3 1 2 1 1

SP 2

TO 16 6

TOTAL 2 15 12 83 19 4 15 3 34 76 85 41 15 64 5 3 2 6



Febre Amarela: espectro clínico

Infecções
Assintomáticas

FebreFebre

Febre eFebre e
Icterícia

MorteMorte

F + I +

Sangramento

Pirâmide da febre amarela: manifestações clínicas

40 - 65%

20 - 30%

10 - 20%

5 -10%

Fonte: OPAS/OMS



Fisiopatogenia



Aspectos clínicos (doença bifásica)

• Período de infecção – dura cerca de 3 dias, tem 
início súbito e sintomas inespecíficos como febre, 
calafrios, cefaleia (dor de cabeça), lombalgia, 
mialgias generalizadas, prostração, náuseas e 
vômitos.

• Remissão – ocorre declínio da temperatura e 
diminuição dos sintomas, provocando uma 
sensação de melhora no paciente. Dura poucas 
horas, no máximo um a dois dias.

• Período toxêmico



Período toxêmico

• Reaparece a febre, a diarréia e os vômitos aspecto de 
borra de café

• Icterícia, oligúria, anúria e albuminúria
• Manifestações hemorrágicas:

– Gengivorragia, epistaxe, otorragia, hematêmese, melena, 
hematúria, sangramentos nos locais de punção

• Obnubilação e torpor, com evolução para coma e 
morte. 

• Duração de 3 a 8 dias
• Óbito em cerca de 50% ou melhora em geral sem 

seqüelas



Definição de suspeito I
• Indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início 

súbito, acompanhado de icterícia e/ou manifestações 
hemorrágicas

• Não vacinado contra febre amarela ou com estado vacinal 
ignorado

• Residente em (ou procedente de):
– Campinas ou
– Outra área risco para febre amarela 

• OBS: Independentemente de ter outras suspeitas clínicas
(excetua-se apenas os casos com outro diagnóstico já 
confirmado)

• Notificar via telefônica, encaminhar a ficha para VISA e 
desta para o DEVISA imediatamente 



Definição de suspeito II (CAMPINAS-SP)

• Indivíduos com quadro febril agudo (até 7 dias) 
acompanhado de dois ou mais sinais: cefaléia, mialgia, 
artralgia, vômito, dor abdominal sem foco mesmo 
anictéricos e sem hemorragias com e exposição EM ÁREA 
COM TRANSMISÃO DE FEBRE AMARELA EM CAMPINAS:

• Não vacinado contra febre amarela ou com estado vacinal 
ignorado)
– Preenchimento da ficha e encaminhamento para VISA e desta 

para o DEVISA imediatamente

– Só será digitado no SINAN após evolução e discussão com DEVISA

SVS/MS, 2016



Áreas de risco para febre amarela em 
Campinas (12/abr/2017)

• Neste momento estão sendo considerados como 
área de risco todas as áreas rurais de Campinas, 
com destaque para:
– CS Sousas

– CS Joaquim Egídeo

– CS Carlos Gomes

– CS Village

– CS Taquaral

– CS 31 de Março

– CS Barão Geraldo



Manejo Clínico I

Avaliação clínica inicial: 
• Aferição de sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca, frequência respiratória e 
temperatura)

• Estado de hidratação (turgor e elasticidade 
cutânea diminuídos, ressecamento de mucosas, 
sede e diminuição do volume urinário) 

• Presença de icterícia e/ou colúria
• Nível de consciência 
• Sinais de sangramento.

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Manejo clínico II

• Estes pacientes deverão ser hidratados VO 
para casa e acompanhados diariamente com 
os seguintes exames:
– Exame clínico cuidadoso

– Hemograma completo

– Perfil hepático (AST/TGO, ALT/TGP e bilirrubinas)

– Perfil renal (ureia, creatinina, Na, K)
• OBS: pacientes com avaliação laboratorial inicial com 

todos os exames normais podem repetir a próxima 
avaliação laboratorial após 48 horas. Mas mesmo 
assim a avaliação clínica cuidadosa deve ser diária.



Orientação para retornar imediatamente:
Sinais de Alarme

• Icterícia ou colúria

• Anúria

• Dor abdominal intensa

• Vômitos escurecidos

• Sangramentos espontâneos mesmo que leves 
(gengivorragia ou epistaxe)



Critérios para internação

• Piora do estado geral
• Hemorragia mesmo que leve (gengivorragia e 

epistaxe) 
• Elevação de aminotransferases (10 X o normal)
• Icterícia, elevação de bilirrubinas ou colúria
• Qualquer alteração hemodinamica
• Diminuição da diurese ou aumento de uréia e 

creatinina
• Alterações respiratórias ou neurológicas
• Dor abdominal intensa
• Vômitos escurecidos

Modificado de Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais.



FA: aspectos laboratoriais

• Plaquetopenia
• Leucopenia
• Hemoconcentração
• AST>ALT (TGO>TGP): por lesão de hepatócito, musculo

esquelético e cardíaco
• Icterícia com predomíno de bilirrubina direta: chegando 

a 30mg/dl ou mais
• Aumento de uréia e creatinina: por lesão renal direta ou 

secundário ao choque
• Alteração de coagulograma: por insuficiência hepática 

ou CIVD



Forma branda

• Início súbito
• Febre (relatada ou aferida) 
• Sinal de Faget - bradicardia relativa:

– Ritmo cardíaco lento em relação à febre

• Cefaléia (principalmente de localização supra-
orbital)

• Outros sinais: mialgia, lombalgia, mal estar, 
calafrios e náuseas 

Modificado de Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais.



Manejo Clínico: forma branda

• Hidratação: Via Oral 60ml/kg/dia. 
– Se intolerância da hidratação VO, 30ml/kg/dia de cristaloides (SF 0,9% 

ou RL)

• Dipirona ou paracetamol
– Não usar o ácido acetilsalissílico (AAS) e antiinflamatórios não 

esteróides (AINEs)

• Hemograma completo, AST (TGO) e ALT (TGP), bilirrubinas, uréia, 
creatinina, sódio, potássio:
– repetir a cada 24h. 

• Exame de urina rotina no terceiro dia de início do quadro clínico.
• Monitoramento clínico e laboratorial pelo período de 7 a 10 dias. 
• Realizar busca ativa em caso do não comparecimento do paciente 

para reavaliação no período máximo de 24 horas.
• Notificação e coletar exame específico de acordo com orientações 

da Vigilância Epidemiológica
Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Forma moderada

Apresenta as manifestações clínicas da forma leve 
associada a:

• icterícia, colúria ou aumento de bilirrubinas

• elevação de aminotransferases

• congestão conjuntival e facial

• podendo apresentar hemorragia leve 
(gengivorragias e epistaxe)

• sem hemorragia sistêmica de grande vulto

• sem sinais de insuficiência renal aguda
Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Manejo Clínico: Forma Moderada I
• Internar todos os casos suspeitos
• Realizar hidratação: manter euvolemia. Iniciar hidratação por via 

oral 60ml/kg/dia. 
• Em caso de intolerância da hidratação por via oral, utilizar 

30ml/kg/dia de cristaloides (soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato) 
por via venosa. 

• Pacientes desidratados devem receber expansão volêmica de 
20ml/kg/h com reavaliação de parâmetros hemodinâmicos e 
urinários após a primeira hora. 

• Caso o paciente permaneça oligúrico ou hipotenso, repetir a infusão 
de 20ml/kg/h até estabilidade destes parâmetros. Deve-se manter 
vigilância para evitar hiperidratação.

• Prescrever sintomáticos: para o manejo da dor e febre, não usar o 
ácido acetilsalissílico (AAS) e antiinflamatórios não esteróides 
(AINEs). 

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Manejo Clínico: Forma Moderada II

• Hemograma, coagulograma (RNI, PTTA e Tempo de protrombina), 
AST (TGO) e ALT (TGP), Bilirrubinas, Uréia, Creatinina, Sódio, 
Potássio, Lactato, CK Total, PCR, VHS e realizado ECG e Radiografia 
de tórax e exame de urina rotina.

• Repetir a cada 12h coagulograma, glicemia capilar:
– Em caso de hipoglicemia, realizar glicemia capilar em intervalos 

menores. 

• Na admissão deverá ser coletado Hemoculturas (2 amostras)
• Indicar transfusões de concentrado de hemácias (CH para 

pacientes hemodinamicamente estáveis para manter Hb > 7g/dL e 
Hct > 21% e para pacientes com sintomas clínicos de anemia. 
Sempre investigar a presença de hemorragia.

• Manter o paciente em observação até melhora clínica e 
laboratorial.

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Forma grave

• Esta forma se deve a um processo de visceralização viral. 
• Neste processo, o vírus invade os órgãos como fígado, baço, rim e 

coração, e inicia uma disfunção orgânica, que caracteriza a gravidade da 
doença. 

• Além da sintomatologia das formas anteriores em maior intensidade, 
– dor abdominal, 
– sinais de comprometimento hemodinâmico (hipotensão, enchimento capilar 

maior que 2 segundos, oligúria, acidose metabólica), 
– alteração do nível de consciência, 
– sinais evidentes de acometimento hepático (icterícia acentuada, aumento das 

aminotransferases, 
– alteração de coagulograma – RNI > 1,5 vezes o normal ou atividade de 

protrombina < 60%), 
– hemorragia sistêmica, 
– sinais de insuficiência renal aguda, na maioria das vezes evoluindo para o 

coma seguido de óbito.

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Manejo Clínico: Forma Grave I
Idem anterior mais:

• Internar em unidade de terapia intensiva.

• Prescrever dieta por via oral ou enteral (padrão ou para 
insuficiência hepática).

• Profilaxia de úlcera de stress (omeprazol 40mg de 12/12 h)

• Monitorar rigorosamente glicemia capilar. 

• Controlar temperatura corporal – evitar Paracetamol.

• Monitorar a diurese e dados vitais de 2/2h. 

• Balanço hídrico 12/12h.

• Iniciar amina vasoativa se pressão arterial média < 65mmHg.

• Avaliar necessidade de sedação. 

• Avaliar necessidade de transfusão de hemoderivados

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Manejo Clínico: Forma Grave II
• Hidratação venosa com cristalóides para manutenção de euvolemia. 

• Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.  
– causam alterações do estado mental ou crises convulsivas, caracterizando uma encefalopatia e não 

uma encefalite

• Indicar diálise se:
– aumento de 2 a 3 vezes da creatinina plasmática basal e/ou 

– débito urinário menor que 0,5mL/Kg/hora no período de 12 horas. 

– Não retardar  a diálise, uremia leva agravamento dos fenômenos hemorrágicos e da encefalopatia.

• Considerar monitorização invasiva de pressão arterial (PIA)

• Monitorar sinais de hipertensão intracraniana.

• Instituir precocemente o tratamento de encefalopatia hepática: 
– lactulona 20 a 40ml de 8/8h por via oral ou enteral e/ou 

– clister glicerinado com o objetivo de manter 3 a 5 evacuações diárias. 

– avaliar o uso de metronidazol ou vancomicina oral caso a caso.

• Iniciar antibioticoterapia de amplo espectro para tratamento de possíveis 
infecções bacterianas.

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Critérios de alta

• Paciente com melhora da sintomatologia, sem icterícia ou 
manifestações hemorrágicas

• Coagulograma normal
• Aminostransferases com valores menores que 1000UI/L e 

em queda ou estável, 
• Função renal normal ou sem sinais de piora (elevação de 

valores de creatinina), 
• Exame de urina rotina sem proteinúria.

Orientar retorno em caso de piora dos sinais e sintomas, 
principalmente retorno da febre, icterícia, sangramentos 
espontâneos ou rebaixamento do nível de consciência.

Manejo Clínico da Febre Amarela, 2017. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Principais diagnósticos diferenciais

• Febre Maculosa Brasileira 
(mesma área de ocorrência)

• Dengue

• Leptospirose 

• Malária por P. falciparum

• Hepatite viral 

• Septicemia por gram negativo 
cursando com icterícia: 
incluindo meningococcemia

Se tiver critério 
de definição: 
notificar e mais 
de uma



Diagnóstico laboratorial

• Sorologia

– IgM(MAC-ELISA)

– Inibição da hemaglutinação em amostras pareadas 
(com intervalo de 15 dias da 1ª para a 2ª coleta)

• Isolamento viral ou RT- PCR, sangue ou tecidos

• Imuno-histoquímica (principalmente do fígado) 

• Histopatológico do fígado, com lesões sugestivas 
(necrose médio-lobular ou médio-zonal e a 
presença de corpúsculos de Coulcilman)



Corpúsculo de Councilman: 

degeneração eosinofílica e 

cromatina nuclear 

condensada

Os corpúsculos de Councilman apesar de ocorrer em outras hepatites virais são considerados 

muito sugestivos de FA e permitem confirmação laboratorial



Confirmação clínico-laboratorial
• Todo caso suspeito que apresente pelo menos uma das 

seguintes condições:
– isolamento do vírus da febre amarela;
– detecção do genoma viral;
– IgM MAC-ELISA positivo em indivíduos não vacinados;
– com aumento de 4 vezes ou mais nos títulos de anticorpos pela 

técnica de inibição da hemaglutinação (IH), em amostras 
pareadas;

– achados histopatológicos com lesões nos tecidos compatíveis 
com febre amarela.

• Também será considerado caso confirmado o indivíduo 
assintomático ou oligossintomático, não vacinado e que 
apresente sorologia (MAC-ELISA) positiva ou positividade 
por outra técnica laboratorial conclusiva para a febre 
amarela.



Vigilância epidemiológica: 
objetivos

• Reduzir a incidência da febre amarela 
silvestre.

• Impedir a transmissão urbana.

• Detectar oportunamente a circulação viral 
para orientar as medidas de controle.



Controle vetorial

• Evitar o acesso de mosquitos transmissores 
urbanos ou silvestres ao doente, mediante 
utilização de tela no seu local de permanência

• Adotar ações emergenciais de eliminação do A. 
aegypti, principalmente no ambiente onde os 
casos estão internados. 

• Fortalecer as ações de combate vetorial nos 
municípios situados próximos às áreas de 
transmissão, visando reduzir os índices de 
infestação para zero.

• O detalhamento das ações de controle vetorial 
devem seguir as orientações do Programa 
Nacional de Controle da Dengue.



Vigilância de epizootias
• Definição de caso suspeito: Primata não humano de 

qualquer espécie, encontrado morto (incluindo ossadas) 
ou doente, em qualquer local do território nacional.



Recomendações para a vacinação 
(Manual MS,SVS/2016)

As estratégias recomendadas para o alcance da cobertura de 
100%, de forma homogênea, são:
• vacinação de rotina nas unidades de saúde;
• vacinação por equipes móveis nas zonas urbana e rural;
• utilização de campanhas de multivacinação.

Diante de risco de febre amarela urbana, realizar campanha 
de vacinação em massa e ações emergenciais de combate 
ao A. aegypti. Na zona rural, realizar a vacinação casa a 
casa e monitoramento rápido de cobertura vacinal.

A vacinação de bloqueio é feita diante de um caso humano 
suspeito, de epizootias confirmadas para febre amarela ou 
de confirmação da circulação viral em vetores silvestres, 
numa área de abrangência de 30km ao redor do caso.



Vacina Febre 
Amarela

Apresentação:

• Vacina febre amarela é apresentada sob 
a forma liofilizada em frascos multidose
além de ampola de diluente.

Composição:

• É composta de vírus vivos atenuados da 
febre amarela cepa 17DD, cultivado em 
ovos embrionados. Contém: sacarose, 
glutamato, sorbitol, gelatina bovina, 
eritromicina e canamicina.

Indicação:

• Está indicada para prevenir a Febre 
Amarela em residentes ou viajantes que 
se deslocam para as áreas com 
recomendação de vacinação (ACRV) e 
países com risco para a doença.

H. Bauer e A. F. Mahaffi comprovaram a suscetibilidade do 

macaco rhesus de um paciente de nome Asibi. Max Theiler 

e Hugh H. Smith atenuaram o vírus (cepa Asibi), por meio 

de múltiplas passagens em macacos rhesus, em Aedes

aegypti, tecido  embrionário de camundongos e, em cultura 

de embrião de galinha. Em 1937, foi registrada a vacina da 

cepa 17D, 1951 Theiler ganhou o prêmio Nobel





Nova listagem de municípios com indicação da vacina 
febre amarela

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2017/janeiro/27/Municipios-Conforme---reas-ACRV-ACRT-ASRV-Febre-Amarela-Jan-

2017-.pdf





Recomendação de vacina

Idade Situação vacinal Esquema indicado

Crianças entre 6 a 8 

meses Sem nenhuma dose NÃO VACINAR

Crianças entre 6 a 8

meses Com uma dose 

Vacinar aos 9 meses de

idade

Crianças de 9 meses

ate 5 anos Sem nenhuma dose

Aplicar 1 Dose valida

para toda a vida

Crianças de 9 meses

ate 5 anos Com uma dose

Não vacinar. Considerar

imunizada para toda vida

Pessoa a partir de 5

anos Sem nenhuma dose

Aplicar 1 Dose valida

para toda a vida

Pessoa a partir de 5

anos Com uma dose

Não vacinar. Considerar

imunizada para toda vida



Situação Especial Recomendação

Pessoas com comorbidade

ou em uso de medicações 

imunossupressoras

Não devem ser vacinadas pessoas com 

Imunossupressão (quimioterapia, radioterapia, corticoides

com doses de 2mg/kg/dia de predinisona ou equivalente 

para crianças e acima de 20mg/dia para adultos por mais 

de 14 dias de uso); uso de medicações antimetabólicas

ou modificadores de curso de doença (Infliximabe, 

Etanercepte, Golinumabe, Certolizumabe, Abacept, 

Belimumabe, Ustequinumabe, Canaquinumabe, 

Tocilizumabe, Ritoximabe); Transplantado; Pacientes com 

história pregressa de doença do Timo (miastenia gravis e 

timona), Lupus, doença de Addison e artrite reumatóide.

Pessoas com 60 anos e 

mais, que nunca foram 

vacinadas ou sem 

comprovante de vacinação.

Não deve ser vacinada caso apresente alguma 

comorbidade acima, não tendo contra indicação pode ser 

vacinado

Gestantes e Mulheres que 

estejam amamentando 

crianças com até 6 meses 

de idade.

Não vacinar. As gestantes e lactantes residentes nos 

locais onde foram encontrados macacos positivos para 

febre amarela devem ser avaliadas individualmente.

Doenças Hematológicas e 

Portadores de HIV
Devem ser avaliados pelo médico assitente.



Viajantes

Viajantes

Viagens internacionais: seguir as 

recomendações do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI).

Dose única 10 dias antes da viagem 

para países que exigem

Viagens para áreas com 

recomendação de vacina, no Brasil: 

vacinar, de acordo com as normas do 

PNI, pelo menos 10 dias antes da 

viagem.



Doses equivalentes de 
corticoesteróides sistêmicos

Dose

Composto equivalente

aproximada

(mg)*

Betametasona 3

Cortisona 100

Dexametasona 3

Hidrocortisona 80

Metilprednisolona 16

Prednisona 20

Triancinolona 16



Aplicação simultânea de vacina I

• A vacina de febre amarela é composta por 
vírus vivo atenuado

• Se aplicada posteriormente a outra vacina de 
vírus vivo atenuado (triplice viral, tetra viral, 
sarampo, varicela e caxumba) a resposta 
imunológica é pior para a vacina aplicada 
depois

• Não há interferência em relação às vacinas de 
antígenos virais (como a de Influenza)



Aplicação simultânea de vacina II
• Deve ser evitado a aplicação simultânea das primeiras doses de 

vacinas de SCR e tetraviral com a vacina de febre amarela
• Se já recebeu anteriormente as vacinas SCR e Tetraviral, ambas 

as vacinas poderão ser aplicadas simultaneamente com a 
vacina febre amarela.

• Caso a criança já tenha recebido a vacina triplice viral ou 
tetraviral e chegue para a vacinação da Febre Amarela, 

• Criança não freqüentadora ou moradora das áreas rurais 
afetadas em Campinas.
– orientar aguardar completar 30 dias entre as vacinas

• Criança residente ou freqüentadora áreas rurais das regiões 
do CS Carlos Gomes, Village, Sousas e Joaquim Egídeo, 
Taquaral, Village ou do 31 de Março. 
– Vacinar contra Febre Amarela e repetir a Vacinação da Febre 

Amarela após 30 dias.



Reações adversas vacina Febre amarela
Reações adversas Vacina Febre Amarela 

Evento Adverso Descrição Tempo decorrente 
Aplicação/evento 

Frequência Conduta Exame 

Manifestações Locais Dor, eritema e 
endurarão por 1 ou 2 

dias 

1 a 2 dias 2% a 4% Notificar abscessos, 
lesões extensas ou 
com limitação de 

movimentos 

Casos que não são 
graves, não 
contraindica 
revacinação 

Manifestações gerais Febre, mialgia e 
cefaleia. Sintomas 
leves por 1 a 2 dias 

A partir do terceiro dia Menor que 4%  Notificar e investigar 
aglomerados de casos 

Buscar casos 

Anafilaxia Hipotensão, Choque, 
manifestações 
respiratórias e 

cutâneas 

Nos primeiros 30 
minutos até 2 horas 

0,2:100.000 doses Notificar e investigar Contraindica 
revacinação 

Doença neurológica 
associada a VFA 

Febre, cefaleia, 
confusão mental, 

letargia, convulsões, 
ataxia, afasia, paresia 

e sinais meníngeos 

7 a 21 dias após 
vacinação 

0,2:100.000 doses Notificar e investigar 
também outras 

síndromes 
neurológicas graves 

Contraindica 
revacinação 

Doença viscerotrópica 
associada a VFA 

Síndrome íctero-
hemorragica 

Primeiros 10 dias 0,04: 100.000 doses Notificação imediata e 
coleta urgente de 

espécimes 

Contraindica 
revacinação 

Fonte :Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinação. Ministério da Saúde. 2014 

*

*OMS afirma que risco é de 0,4 para cada 100.000 doses (WHO, 2013 Vaccines and 

vaccination against yellow fever -Position Paper –Weekly Epidemiological Record 5 jul

2013 No. 27, 2013, 88, 269–284.



Obrigado!

andre.freitas@campinas.sp.gov.br


